
Ni va ser la cimera definiti-
va ni es van desencallar
tots els esculls que encara
hi ha, però la reunió d’ahir
a Lledoners al màxim ni-
vell entre ERC i Junts va
suposar un pas important
vers l’acord en unes con-
verses que no s’acaben de
tancar, però que progres-
sen adequadament. Des-
prés de vora quatre hores
de reunió –van entrar a les
cinc i van sortir a les nou
del vespre, l’hora límit per
a les visites a la presó– les
dues forces emetien un co-
municat conjunt en què
valoraven “positivament”
la trobada i es conjuraven a
“continuar treballant” per
“fer” un govern indepen-
dentista liderat per Pere
Aragonès. Ara sí, un go-
vern de coalició s’entén.

La reunió, en què a més
del candidat hi havia el pre-
sident, Oriol Junqueras, i
el diputat Josep Maria Jo-
vé, per part d’ERC, i el se-
cretari general, Jordi Sàn-
chez; la vicepresidenta, El-
sa Artadi, i el diputat Josep
Rius, per JxCat, va servir
per abordar per primer cop
la proposta d’estructura de
govern que ahir van pre-
sentar els republicans, si
bé també es van repassar
“altres temes encara pen-
dents de tancar”, segons la
nota. Entre aquests, con-
cretaven fonts d’ERC, la
qüestió estratègica, que
continua dificultant l’ente-
sa. “No s’ha tancat”, adme-
tien. Les mateixes fonts no
aventuraven encara un
acord imminent i, per tant,
es fa difícil pensar que el
rubriquin abans de la data
límit de l’1 de maig que
s’havien posat, però reco-
neixien que la negociació

ahir havia anat a millor.
“Ha anat bé, tres hores
pencant”, confirmaven
també fonts de Junts.

De fet, tots dos grups ja
havien coincidit la vigília a
relativitzar la importància
de la trobada, tot i que era
la primera en què partici-
pava Aragonès i la de més
alt nivell que han celebrat
amb part dels equips nego-
ciadors. Al migdia, la con-
sellera de la Presidència,
Meritxell Budó, l’havia
qualificat també com “una
reunió més en el marc de
les negociacions”. “Cal reti-
rar-les del soroll mediàtic
perquè els equips de nego-
ciació puguin treballar i as-
solir un bon acord que ga-
ranteixi estabilitat de la le-
gislatura”, tancava Budó, a
qui no li fa res que “es pren-
guin el temps necessari”.
Això faran a partir d’avui
mateix, quan continuaran
les trobades per anar afi-
nant els acords.

Avanços programàtics
Cimera d’ahir a banda,
ERC i Junts ja han anat
avançant els últims dies en
grups de treball programà-
tics formats la setmana
passada. Dilluns a la tarda,
per exemple, van donar
per “gairebé tancats” els
mecanismes de coordina-
ció i seguiment de l’even-
tual pacte, i van indicar
que les converses pel pla de
govern estan “avançades”.
També explicaven que l’eix
social “està encarrilat” i
que també s’ha avançat en
territori, en espera d’enfi-
lar ara el camp econòmic.
Fonts de tots dos apunta-
des per l’ACN ja admetien
que cal treballar per “acos-
tar posicions” en el camp
estratègic, i en concret en
el paper que ha de tenir el
Consell per la República,

que ERC reitera que no vol
que “tuteli” el govern ni el
seu grup al Congrés. L’ex-
conseller a l’exili Toni Co-
mín puntualitzava ahir a
Nació Digital que aquest
òrgan ha de tenir un paper
“complementari”, ja que
va néixer “per fer el que la
Generalitat no vol o no pot
fer”. “Si algú tutela Arago-
nès, en tot cas, segur que
no serà el Consell per la Re-
pública”, subratllava.

La CUP colla
Ahir al migdia, la CUP ha-
via menat pressa a una en-
tesa entre ERC i Junts,
que, segons lamentava el
diputat Xavier Pellicer,
“continuen absolutament
encallats als despatxos,
d’esquena a la ciutadania i
les entitats socials”. “Es-
tem en una situació de
múltiples emergències de
país, cal donar-hi resposta
de manera urgent i priori-
tària, anem tardíssim”, de-
nunciava, mentre evitava
comentar ultimàtums que
segons ell només obeeixen
a “qüestions tacticistes”
dels partits. Els cupaires,
que no veurien malament
un govern d’ERC en solita-
ri si això serveix per ende-
gar la legislatura, confia-
ven que la reunió de Lledo-
ners servís per assolir
l’acord. “Si volem avançar
calen cimeres de país, i no
de partit”, advertia, això sí,
Pellicer, que es posava a
disposició en el que fos ne-
cessari per ajudar a desen-
callar la negociació.

En paral·lel a les conver-
ses entre ERC i Junts, la
CUP manté contactes bila-
terals per separat amb uns
i altres –de fet, fins i tot
amb els comuns– per anar
fent feina en el vessant
programàtic. Amb els re-
publicans, així, tenen di-

versos grups de treball
oberts per aprofundir en
aspectes del “pacte de mí-
nims” a què van arribar, en
diversos àmbits sectorials.
Amb Junts s’hi van reunir
la setmana passada, i te-
nen més reunions previs-
tes aquesta, per tractar
punts com ara la renda bà-
sica –en què els juntaires
havien expressat reser-
ves– i altres “hemorràgies”
urgents de resoldre com
ara els desnonaments.
Fins i tot ja van fer una re-
unió a tres bandes específi-
ca sobre les polítiques d’in-
terior, la prohibició de les
bales de foam i la retirada
d’acusacions particulars
contra independentistes,

que va ser profitosa, se-
gons Pellicer, tot i que cal-
drà el canvi de govern per
veure’ls reflectits. “Es co-
mencen a donar els mí-
nims que ja queden reco-
llits en l’acord amb ERC”,
es congratulava, si bé aler-
tava que encara hi ha un úl-
tim vessant a acordar, l’es-
tratègic. “L’Estat no aflui-
xa, i cal un gir de 180 graus
per tornar a creuar una si-
tuació de ruptura”, avisava
en aquest sentit.

Fins i tot el coordinador
de la pròxima assemblea
general del PDeCAT, Genís
Boadella, va reivindicar
ahir que, tot i ser extrapar-
lamentari, el partit també
es compta en la majoria de

vot independentista, i re-
clamava que se’l tingui
com a interlocutor a l’hora
de consensuar estratègies.
“Farem valdre l’espai polí-
tic que representem, cre-
iem que el país el necessita;
ens sentim partícips del
52% i de l’estratègia políti-
ca que es pugui desenvolu-
par”, indicava.

Pel seu cantó, En Comú
Podem insistia que ERC i
Junts “no s’entenen” i que,
si acaben pactant, serà “el
govern de la resignació”.
Els comuns allarguen la
mà als republicans per for-
mar un govern d’esquer-
res, sobretot a partir de
dissabte si no pacten amb
Junts. ■

Òscar Palau
BARCELONA

Progressen adequada
PAS Aragonès i Junqueras es reuneixen amb Sànchez i Artadi
durant quatre hores a Lledoners i enfilen un acord per al disseny
d’un govern de coalició PEDRA · Optimisme moderat a ERC i
Junts, tot i que no aconsegueixen tancar el consens estratègic

Els negociadors de Junts, Elsa
Artadi i Josep Rius, ahir entrant a
la presó de Lledoners ■ ORIOL DURAN
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El PSC va anunciar ahir que els
tres noms que proposarà per a
la votació del Parlament com a
senadors de designació auto-
nòmica seran els del regidor
tortosí Manel de la Vega, que
de fet ja ho era; el de l’alcalde
de Sant Joan Despí, Antoni Po-
veda, i el de la regidora bala-
guerina Lorena González. Amb
la proposta, ressalten, es ga-
ranteix el criteri de representa-
ció territorial que defineix la
cambra. També ERC va fer pú-
blics els tres noms que propo-
sa, que són el del professor vi-
gatà Josep Maria Reniu, el de
l’advocat barceloní Pau Furriol,
un dels defensors dels detin-
guts per l’1-O, i el de la mestra
barcelonina Adelina Escandell,
que repeteix. Qui no repetirà
en canvi és Bernat Picornell,
que per decisió personal i con-
sensuada amb la direcció ple-
ga del Senat després de cinc
anys. Junts ja va anunciar di-
lluns que continuaran els seus
dos senadors actuals, Josep
Lluís Cleries i Assumpció Cas-
tellví. El repartiment, ratificat
dilluns per la mesa, és fruit de
la fórmula Imperialis, que do-
na més pes als grups grans i
deixa així Vox sense senador.

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

El PSC i ERC
proposen els
seus senadors
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L’APUNT

Continuarem
pagant

conèixer que calia trobar una via per finançar el seu
manteniment i en defensava la gratuïtat a capa i espasa.
Just ara que està previst aixecar la major part dels peat-
ges a Catalunya, admeten que sí que s’haurà de pagar.
Els primers a posar el crit al cel han estat, però, les co-
munitats que mai s’han trobat cap barrera de peatge a
les seves vies d’altes capacitats.Marta Membrives

La primera autopista de peatge de l’Estat aixecarà bar-
reres el 31 d’agost. Serà després que els veïns del Ma-
resme hagin hagut de pagar per travessar la comarca
per la C-32 durant 52 anys. També deixaran de ser de
peatge l’AP-7 fins a la Jonquera i l’AP-2. Aquestes dues
passaran a ser titularitat de l’Estat, que, des que el 2018
va aixecar les barreres de l’AP-1 a Burgos, es negava a re-
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Els vuit grups que repre-
senten els 135 diputats al
Parlament es repartiran
12,7 milions de subven-
cions anuals aquesta legis-
latura, segons van acordar
ahir en una reunió de la
mesa ampliada. Una suma
inicialment inferior als
16,1 milions aprovats el
2020 i en els anys ante-

riors i que corresponien a
un tram de subvenció fixa
segons el tram de diputats
obtinguts i una de variable
per diputat. La diferència
s’explica perquè ha can-
viat la fórmula de contrac-
tació de personal even-
tual, de suport o assistents
de cada grup, que a partir
d’ara s’inclourà en el ca-
pítol de personal del pres-
supost del Parlament. Els
que tindran més assigna-
ció en funció dels diputats
obtinguts seran, a parts
iguals, el PSC i ERC, amb
tres milions cadascun, se-
guits de JxCat, amb 2,9
milions; Vox, amb un mi-
lió; la CUP, amb 902.005
euros; En Comú Podem
(ECP), que rebrà 820.999
euros; Ciutadans, amb
678.125, i, finalment, el
PP, que, pels tres escons
inclosos al grup mixt, li’n
correspondran 343.880.

‘Les tres bessones’
Segons informava ahir
l’ACN, la mesa també va
admetre finalment a trà-
mit les preguntes per es-
crit, i sense modificar, que
ja va presentar el PSC la
setmana passada en rela-
ció amb un episodi del pro-
grama X, la sèrie, emès pel
Canal 33, en què s’havia
fet un muntatge amb la
sèrie d’animació Les tres
bessones per explicar
qüestions vinculades al gè-
nere i la sexualitat. Ales-
hores, la mesa les va rebut-
jar i va demanar al PSC
que les reformulés, ja que
considerava que tenien
tics transfòbics. ■

a És inferior perquè la contractació d’assistents s’inclourà
en les partides de personal del pressupost de la cambra

J.A.
BARCELONA

Dotze milions de
subvenció als grups,
al marge d’eventuals

La distribució de l’hemicicle
pactada pels portaveus de
les formacions, encara que
temporal, en espera de la for-
mació de govern, situa les
formacions independentistes
(ERC, JxCat i la CUP) als se-
ients de la bancada de l’es-
querra de l’hemicicle. Els re-
publicans, però, ocuparan les

La reunió de la mesa ampliada del Parlament d’ahir al matí ■ GERARD ARTIGAS / ACN

posicions més properes a la
tribuna i la CUP mantindrà
les posicions al fons. Els co-
muns tornaran a la dreta de
l’hemicicle, on el PSC ocupa-
rà les primeres files, en les
quals fins ara hi havia Cs, i
aquest grup retrocedirà una
posició. A les posicions del
fons s’ubicaran Vox i el PP.

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

L’independentisme, a l’esquerra
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La nova llei francesa sobre
les “llengües regionals”
s’enfronta a un camí
d’obstacles. La voluntat de
promoure l’ús del català,
bretó, basc o cors no resul-
tarà gens fàcil que esde-
vingui una realitat quoti-
diana en un país tan cen-
tralista com França.

El 8 d’abril, l’Assemblée
Nationale va aprovar la
primera legislació en la
història de la Cinquena
República que afavoreix
l’ús d’aquests idiomes lo-
cals. Aquesta norma auto-
ritzava, per primera vega-
da al país veí, l’aprenentat-
ge en immersió lingüística
a la xarxa d’escoles públi-
ques. No obstant això, a
l’hora de la veritat, la seva
aplicació ha quedat en
mans d’una decisió judi-
cial. La darrera paraula la
tindrà el Consell Constitu-
cional, l’equivalent fran-
cès del Tribunal Constitu-
cional espanyol.

Uns 60 diputats han
presentat un recurs d’in-
constitucionalitat contra
alguns dels aspectes més
ambiciosos del text, se-
gons un tràmit realitzat
dijous passat al vespre, po-
ques hores abans de la se-

va entrada en vigor.
La legislació havia re-

but el suport d’una con-
tundent majoria parla-
mentària –247 vots a fa-
vor i només 76 en contra–
i el govern francès havia
desestimat la possibilitat

de presentar un recurs.
Però finalment la iniciati-
va d’aquests diputats,
molts d’ells membres de
La República en Marxa (el
partit del president Em-
manuel Macron), fa que el
futur de la llei depengui

d’una resolució del Consti-
tucional.

En concret, el recurs
qüestiona el fet que es pro-
mogui el finançament per
part de les administra-
cions municipals d’escoles
associatives i privades,

com ara els centres Bres-
sola a la Catalunya Nord.
“Actualment, observem
que a la Bretanya només
un 7% dels nens aprenen
en una escola bilingüe bre-
tó-francès, tot i que els es-
tudis d’opinió mostren
que un 40% de les famílies
voldrien que rebessin
aquest tipus d’educació”,
explicava en una entrevis-
ta per a El Punt Avui el di-
putat Paul Molac, princi-
pal impulsor de la llei, per
justificar el finançament
públic d’aquests centres
privats, en el cas que els
municipis no ofereixin als
habitants que ho desitgen
la possibilitat d’aprendre
el català, basc o bretó en
escoles públiques.

Francès, i punt
La Constitució a França
estipula que l’única llen-
gua oficial és el francès, tot
i que una reforma consti-
tucional del 2008 va esta-
blir que “les llengües regio-
nals formen part del patri-
moni” del país.

El perill que el Constitu-
cional aigualeixi les mesu-
res més ambicioses del
text és real, tot i que els
seus promotors conside-
ren que respecta la carta
magna, ja que no exigeix
l’obligatorietat de l’ense-
nyament en l’idioma local i
garanteix l’aprenentatge
del francès.

Per modestos que si-
guin, els avenços de les mi-
nories nacionals mai són
un camí de roses. ■

La llengua, en mans del
Constitucional francès
a Uns 60 diputats presenten un recurs d’inconstitucionalitat contra la nova llei sobre els idiomes
locals a França a La promoció del català, el basc o el bretó queda en mans d’una resolució judicial

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Emmanuel Macron, ahir, en una roda de premsa a París ■ EFE / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Enric
Bonet

París

El Partit Demòcrata de Ca-
talunya (PDeCAT) pro-
mourà aliances amb altres
formacions amb vista a les
municipals del 2023, però
“farà valdre” el seu espai
perquè aspira a “fer gran”
el partit en considerar-lo el
“pal de paller del centre in-
dependentista”, necessari
per al país, segons defensa-
va ahir Genís Boadella, di-
putat al Congrés i coordi-
nador de l’assemblea na-

cional extraordinària que
tindrà lloc els dies 15 i 16
de maig. Boadella destaca-
va ahir algun aspecte de la
ponència organitzativa
que s’ha fet arribar als so-
cis per al debat i la presen-

tació d’esmenes fins a la
seva aprovació definitiva
la tarda del 15 de maig,
una ponència de la qual
aquest diari avançava diu-
menge aspectes princi-
pals, com ara el fet que la

formació es dotarà d’un se-
cretari general executiu i
donarà un paper represen-
tatiu a la presidència que
fins ara ocupava Bonvehí.

Amb el lema Hi érem, hi
som, hi serem, l’assemblea
extraordinària haurà
d’aprovar la nova ponèn-
cia organitzativa i alguns
canvis en els estatuts per
reforçar el paper del con-
sell nacional a l’hora de de-
cidir com es fan els proces-
sos electorals des de les
primàries fins als acords
electorals amb altres for-
macions. Però també se
simplificarà la normativa
d’incompatibilitats dels
càrrecs perquè sigui “més
clara”. També la nova se-
cretaria general executiva
amb sis secretaries i l’op-
ció d’una permanent que
es redueix de 30 a 20 mem-
bres permetrà “una es-
tructura més àgil, més
funcional” per respondre a
l’actualitat política, segons
Boadella. ■

Xavier Miró
BARCELONA

a S’obre a acords
municipalistes però
reivindica el seu espai
de centre sobiranista

El PDeCAT vol aliances
però “fer gran” el partit

Chacón i Solsona, en un dels actes electorals del PDeCAT en
la campanya del 14-F ■ ACN

Els nou processats per ha-
ver-se mobilitzat contra el
trasllat dels presos polítics
a Madrid, a la C-55 el 2019,
coneguts com Els 9 de Lle-
doners, van informar ahir
que van fer la vista de con-
formitat al jutjat de Man-
resa en què la fiscalia els
oferia una rebaixa de la pe-
tició de penes –de la qual
encara no han fet difusió–,
i van avançar que la refu-

sen i que aniran a judici.
L’estiu passat, la fisca-

lia presentava l’escrit d’a-
cusació, en el qual demana
tres anys de presó pel de-
licte de desordres públics
per a tots nou. I a tres d’ells
els demana fins a set anys
de presó, en sumar-hi un
delicte d’atemptat a l’au-
toritat (dos anys) i un altre
delicte de lesions (dos
anys). També sol·licita que
se’ls imposi una multa de
900 euros per un delicte
lleu de lesions a tres
agents dels Mossos. Entre
els activistes hi ha dos dels
nou membres dels CDR
detinguts per l’Audiencia
Nacional, acusats de ter-
rorisme. ■

M.P.
BARCELONA

Els nou acusats de
Lledoners, sense
acord amb la fiscalia

a Els demana altes
penes per accions
contra el trasllat dels
presos polítics
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La consellera portaveu del
govern, Meritxell Budó, va
avançar ahir que la Gene-
ralitat no exercirà “amb
molta probabilitat” la de-
fensa d’una quarantena
d’antics alts càrrecs que
estan en el punt de mira
del Tribunal de Comptes
per la despesa que es va fer
en política exterior durant
el procés. Artur Mas, Car-
les Puigdemont o Oriol
Junqueras són alguns
d’ells. “La intenció del tri-
bunal és la mort civil
d’aquestes persones... És
una mostra més que la re-
pressió no s’atura”, va cen-
surar Budó.

D’altra banda, el Tribu-
nal de Comptes ha citat
com a investigada una alt
càrrec de la Generalitat
traspassada el 2017, en
aquesta nova fiscalització
del govern català. Es trac-
ta de Maryse Olivé Quinta-
na, delegada de la Genera-
litat a París del 2012 al
2014, que va morir, als 68
anys, l’abril del 2017. El
tribunal ha inclòs en la
causa una quarantena de
càrrecs i polítics dels go-
verns de Mas i Puigde-
mont en considerar que
desplaçaments i actes per
debatre la independència
del poble català no són cor-
rectes. Nascuda a Perpi-
nyà el 1948 i filla d’exi-
liats, va ser regidora a Fi-
gueres i a Darnius, i la pri-
mera directora de la Casa
de la Generalitat a Perpi-
nyà i després delegada del
govern a París. ■

F.E. / M.P.
BARCELONA

LaGeneralitat
no defensarà
acusats pel
procés

El pla de recuperació,
transformació i resiliència
és la condicionalitat que la
UE imposa a canvi dels
fons de 140.000 milions, i
el Consell de Ministres el
va aprovar ahir a només
dos dies de la data límit del
30 d’abril que dictava
Brussel·les. El pla té més
de 2.000 pàgines; però, un

cop aprovat, ahir no va ser
publicat ni entregat a la
premsa i es manté ara per
ara ocult a la població per
decisió de La Moncloa. La
ministra d’Hisenda i por-
taveu, María Jesús Monte-
ro, va esgrimir la “comple-
xitat tècnica” com a excu-
sa per no desvelar encara
la lletra petita del que Ma-
drid ha promès a Brussel-
les en la reforma de les
pensions, en la derogació
total o no de la reforma la-
boral del 2012 aprovada
per Mariano Rajoy i en la
fiscalitat.

El pla de recuperació
traçat per la vicepresiden-

ta econòmica, Nadia Calvi-
ño –que insòlitament no
va comparèixer ahir en la
roda de premsa al final del
Consell de Ministres–, es-
tà articulat en quatre ei-
xos i recull 212 mesures,
de les quals 110 són inver-
sions i 102, reformes –el
que en l’època dels rescats
es deia condicionalitat–
per canalitzar els fons de
reconstrucció que rebrà
l’Estat espanyol i que han
d’arribar a Catalunya. No-
més en el període 2021-
2023 es mobilitzaran in-
versions públiques per im-
port de 70.000 milions.

Fons a l’FP a Catalunya
El Consell de Ministres va
autoritzar també el repar-
timent a les comunitats de
683 milions per a la forma-
ció professional per a l’o-
cupació, 79,6 milions més
sobre el 2020 (un 13%). La
partida destinada a l’FP a
Catalunya és de 83,3 mi-
lions. ■

Sánchez aprova
el pla pels fons
i el manté ocult

David Portabella
MADRID

a Les reformes que
promet a la UE a canvi
dels 140.000 milions
afecten les pensions

La ministra portaveu Montero s’excusa en la “complexitat
tècnica” per no publicar encara el document del pla ■ ACN

Amb el Congrés a mig gas i
sense celebrar plens per no
contraprogramar les elec-
cions madrilenyes del 4-M,
el Senat –que manté el ple i
la sessió de control– va ser
escenari ahir d’un agre
duel entre la vicepresiden-
ta Carmen Calvo i el porta-
veu de Junts, Josep Lluís
Cleries, que va ser un punt
i seguit del viscut a la cam-
bra baixa entre Pedro Sán-
chez i Míriam Nogueras
amb el president espanyol
fent mofa d’un “DNI català
que no serveix per a res”.
Quan Cleries va fer veure a
Calvo que Vox no ha emer-
git ara, sinó que ja hi era en
les manifestacions de So-
cietat Civil Catalana i en el
judici al procés i li va qües-
tionar que Espanya no es
pot dir democràcia plena
quan no permet ni el debat
de l’amnistia, la vicepresi-
denta va elevar el to. “El
que vostè anomena exili,
en un estat de dret aquí i en
qualsevol lloc del món és

fugir de la justícia. Quan
parla de plantejar l’amnis-
tia, l’única resposta és que
això no és plantejable en
un estat constitucional i
democràtic perquè seria
suprimir literalment un
dels tres poders, que és el
poder judicial”, va dir.

Cleries es va mostrar
ofès pels escarafalls amb

Vox en la campanya del 4
de maig venint del procés i
va denunciar el “silenci
còmplice” dels socialistes.
“Ara sento Sánchez dient
que veu l’extrema dreta
com una amenaça... Re-
corda quan el PSC i el
PSOE es manifestaven
junts es feien selfies amb
l’extrema dreta perquè

anaven contra el 52% dels
catalans i les catalanes?
Iceta i Illa li poden passar
una còpia, que segur que
les tenen al menjador de
casa”, va dir el portaveu de
Junts.

Per Calvo, que Espanya
és una democràcia plena
és “una objectivació” –va
citar el tretzè lloc al ràn-

quing de la Universitat de
Goteborg (Suècia)– i va po-
sar l’exemple de poder te-
nir escó i veu al Senat i ano-
menar exili al que “en un
estat de dret, aquí i en qual-
sevol lloc del món, és fugir
de la justícia”. “Intentar
trencar la Constitució i co-
metre delictes a partir
d’actes semblants és el que
hem viscut, no ho repetei-
xin. Però ho poden repetir,
perquè la plenitud de la de-
mocràcia espanyola els ho
permet i li ho ha permès
avui al Senat i jo l’he escol-
tat”, va alliçonar Calvo a
Cleries. El senador de
Junts rebat parlar de de-
mocràcia plena “quan no
pots accedir com a pres po-
lític al dret al tercer grau si
no renegues de la ideologia i
no et sotmets a un tracta-
ment per canviar les idees”.
I defensa el document del
Consell per la República
amb una comparativa de
preus: “Aclareixi a Sánchez
que als catalans tenir el
DNI espanyol ens costa
16.000 milions anuals, 44
milions cada dia.” ■

David Portabella
MADRID

Calvo avisa que l’amnistia
suprimiria el poder judicial
a Rebat a Junts que “no és plantejable” i que la prova de ser una democràcia plena és tenir veu al
Senat a Cleries invoca els ‘selfies’ amb Vox pel procés i que “el DNI espanyol costa 16.000 milions”

Calvo, ahir al Senat minuts abans del seu agre duel amb el senador Cleries (Junts) ■ ZIPI / EFE

El govern destinarà 23,2
milions als ens locals per
pal·liar l’impacte de la Co-
vid-19. Els recursos servi-
ran per reforçar àmbits
com ara el de l’atenció pri-
mària dels serveis socials,
els serveis d’atenció domici-
liària, les persones sense
llar, serveis de benestar so-
cial i polítiques d’igualtat. ■

Ajuts de 23,2
milions per al
món local
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