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El president d’ERC, Oriol junqueras, saludant al Parlament el dia de la presa de possessió de Pere Aragonès, amb Marta Vilalta i Roger Torrent ■ ORIOL DURAN

L’independentisme qüestiona
el viratge de Junqueras
a L’aposta del líder d’ERC per pactar amb l’Estat genera fissures en el bloc independentista a La
CUP ho rebutja, Junts en recela i l’ANC en discrepa a Jordi Sànchez defensa la unilateralitat pacífica
Carles Sabaté
BARCELONA

L’aposta d’Oriol Junqueras pel pacte amb l’Estat va
generar ahir escepticisme
i rebuig en l’independentisme, i sobretot en la resta
de forces polítiques que
donen suport parlamentari al govern. Tant Junts
com la CUP o l’ANC, per
exemple, van qüestionar
la possibilitat d’arribar a
una entesa amb Espanya, i
que l’Estat espanyol accepti la convocatòria d’un referèndum legal i oficial
com el d’Escòcia, més i tot,
quan tant el PSOE com el

govern de Pedro Sánchez
advertien ahir mateix de la
negativa a convocar-lo. Tot
i les esquerdes en el bloc independentista, el govern
català remarcava ahir,
després de la seva segona
reunió en Consell Executiu, el seu “consens” sobre
com afrontar la resolució
del conflicte català, assegurava la portaveu Patrícia Plaja.
Gairebé tots els implicats, però, recordaven
ahir a Junqueras que en el
document
estratègic
d’ERC havia mantingut no
descartar cap via si fracassava la negociació amb

l’Estat, i que el mateix Junqueras i Marta Rovira havien titulat el seu llibre Ho
tornarem a fer. I també
s’estranyaven pel fet que
vegi com a indesitjable
qualsevol altra via que no
sigui pactada amb Espanya. Junts va mostrar-se
crític amb el gir del líder republicà empresonat. Més a
Madrid que no pas a Barcelona. La portaveu de Junts
al Congrés dels Diputats,
Míriam Nogueras, li etzibava: “L’opció d’un referèndum pactat com a Escòcia o el Quebec és una via
morta”, si Espanya no
s’avé a negociar la consulta

com va fer el Regne Unit “i
segueix més en la via turca
de repressió que en la del
diàleg”. Nogueras reivindica una solució que passi
per l’amnistia i no per renunciar”. Més conciliador,
tot i el recel i la sorpresa, es
mostrava el portaveu al
Parlament, Albert Batet,
que instava el president
Aragonès “a no acceptar
cap tutela que posi en dubte l’acord assolit entre els
dos partits”, recordant les
referències que els republicans van fer sobre el paper de Carles Puigdemont
durant les negociacions de
govern. Tot i això, Batet la-

mentava la “falta de coherència” respecte de la renúncia a la via unilateral
que proposa Junqueras i
respecte de “l’estratègia
acordada” per dur Aragonès a la presidència. Al final del dia, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, recordava als republicans que “l’aposta per la
negociació i l’acord no té
per què comportar la renúncia a altres vies democràtiques i pacífiques”. En
un altre article al diari Ara,
Sànchez lamentava que
l’acord Junts-ERC, encara
que “sense calendari ni full
de ruta precís”, implica no

tenir “renúncies prèvies a
cap estratègia cívica i pacífica”. En la mateixa carta, Jordi Sànchez aclaria
que tampoc el seu partit
renuncia al diàleg i l’entesa, com no es va fer abans
del referèndum del 2017.
En aquest sentit, aclareix
aspectes de l’1-O, com ara
que no es pretenia declarar la independència de
forma immediata, sinó
pressionar la negociació
amb l’Estat. “Soc dels que
creuen que l’1 d’Octubre
va ser concebut més per
forçar el govern espanyol a
obrir una via de diàleg i negociació per assolir un referèndum acordat que per
proclamar efectivament la
independència”, rememorava ahir Sànchez.
La tercera pota de
l’acord, la CUP, respecta
l’opinió de Junqueras, però “no la comparteix” i no
pensa renunciar a la via de
la unilateralitat, va advertir ahir la diputada Laia Estrada. Els cupaires continuen sense creure en la
taula de diàleg entre go-
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“Alguns no van saber
aguantar la pressió de
l’Estat i van empènyer
la via de la mediació i
el diàleg al precipici”

“Junqueras posa la
mirada més llarga i es
dirigeix als que no són
estrictament
independentistes”

“El referèndum
pactat és una via
morta. L’Estat segueix
més la via turca que
no pas la del diàleg”

“No compartim
l’opinió de Junqueras.
El nostre suport no
està garantit fins al
2023”

Jordi Sànchez

Marta Vilalta

Míriam Nogueras

Laia Estrada

SECRETARI GENERAL DE JUNTS

SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

PORTAVEU DE JUNTS AL CONGRÉS

DIPUTADA DE LA CUP

“És bo que Junqueras
admeti que no hi ha
lloc per a la
unilateralitat”
Jéssica Albiach
PRES. GRUP PARLAMENTARI COMUNS

“Qualsevol acord
entre governs es
basarà en l’estat de
dret actual i
constitucional”
Adriana Lastra
PORTAVEU DEL PSOE AL CONGRÉS
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El PSOE avisa que no es votarà

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

Cap referèndum

“Direcció correcta”

b La portaveu del PSOE al
Congrés dels Diputats,
Adriana Lastra, va deixar
ahir clar que la seva formació no preveu cap via escocesa per a un referèndum
pactat, i que el diàleg, la negociació i qualsevol acord
entre els governs català i espanyol “es basarà en tot cas
en el marc de l’estat de
dret”. Segons Lastra, el
PSOE “sempre ha estat
clar” sobre el referèndum
pactat, i ja va votar en contra d’aquesta opció al Congrés a instàncies de la CUP i
de Podem. “Espero que ningú tingui dubtes de quina
serà la posició d’aquest partit”, ha sentenciat, perquè
“nosaltres som el partit que
intenta resoldre els conflictes territorials seient a parlar”. La líder parlamentària
socialista qualificava de
“bona notícia” la posició de
Junqueras, perquè va en la
direcció d’assolir acords entre Catalunya i Espanya.

b “Un gest important i en la
direcció correcta.” Amb
aquestes paraules valorava
ahir la ministra portaveu,
María Jesús Montero,
l’obertura cap al diàleg sense unilateralitat del líder republicà català. Montero no
va voler anar gaire més enllà, a banda de recordar les
“ferides” que, segons ella,
hauria deixat en la societat
catalana el referèndum del
2017 i la divisió familiar que
hauria causat: “Aquest debat sobre l’encaix de Catalunya ha provocat força esquinçaments familiars a Catalunya i fins i tot en famílies
d’altres autonomies”, va
atrevir-se a dir altre cop.
“No té cap sentit mantenir
una ferida oberta”, reblava
per justificar que el govern
de Pedro Sánchez es disposi a seure de nou a la taula
de diàleg, i a pocs dies que la
dreta es manifesti en contra
dels indults previstos pel
mateix executiu.

verns, per la qual cosa
asseguren: “No pujarem a
un tren que considerem
que no va enlloc.” Estrada
no creu que el PSOE sigui
un partit disposat a negociar amb Catalunya qüestions com l’amnistia i l’autodeterminació, amb la
qual cosa vaticina que “la
via del diàleg amb l’Estat
en el context actual no té
recorregut, desgraciadament”. Estrada recordava
a Aragonès: “El nostre suport fins al 2023 no està
garantit.”
Per la seva banda, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) discrepa obertament del gir estratègic del
líder d’ERC. “Hi ha gestos
del nou govern que no ens
agraden. Tant que s’omplen la boca d’institucionalitat republicana, i la primera trobada entre el president de la Generalitat i el
del govern espanyol ha estat a Foment del Treball,
que ha denunciat l’ANC!
Amb aquesta submissió al
govern de l’Estat no compleix el que demanàvem”,

advertia ahir la seva presidenta, Elisenda Paluzie.
L’ANC veu obvi que “la via
preferida per exercir el
dret d’autodeterminació
seria un acord amb l’Estat
per un referèndum d’autodeterminació, i de fet fa
més d’una dècada que s’ha
demanat”, però és el mateix Estat el que ni mostra
“cap voluntat de respectar
el dret d’autodeterminació” i el que lidera la
repressió.
Per la seva part, la
secretària general d’ERC,
Marta Vilalta, va defensar
ahir que no hi ha cap viratge, ni renúncia ni qüestionament del pacte de
govern. “Preval la via del
diàleg i el pacte. M’agradaria saber on diu que renuncia a cap via democràtica que porta a l’objectiu
de la independència?”,
assegurava. Vilalta matisava que “Junqueras posa
la mirada més llarga i es
dirigeix als que no són estrictament independentistes” quan prioritza la
negociació. ■

El col·lectiu de víctimes de
l’1-O vol créixer i afrontar
solidàriament els judicis
a La presidenta de l’ANC participa amb un vídeo en la campanya del col·lectiu
per sumar nous membres a Denuncien les institucions per no fer-los costat
Jordi Panyella
BARCELONA

El grup de persones afectades per la repressió desplegada per la Policía Nacional i la Guàrdia Civil l’1
d’octubre del 2017 i que es
van constituir en el col·lectiu Defensem l’1-O fan una
crida pública a altres ciutadans que també van rebre agressions dels cossos
de seguretat el dia del referèndum a sumar-se a la seva plataforma. El col·lectiu
es va presentar en societat
l’1 d’octubre de l’any passat i la seva intenció era recórrer el territori per explicar-se i créixer en nombre de simpatitzants, però
les restriccions de moviment marcades per la pandèmia van dificultar
aquesta estratègia, que
ara es vol reactivar.
Entre els integrants de
Defensem l’1-O hi ha Roger Español, que va perdre
un ull per una pilota de goma; Marta Torrecillas, que
va ser maltractada al collegi Pau Claris, o Jordi Pesarrodona, pallasso i regidor que ja va ser jutjat i
condemnat a pena d’inhabilitació i una multa per
haver col·laborat en l’organització del referèndum al
seu poble, Sant Joan de Vilatorrada. Precisament,

“Potenciar l’indult
sense amnistia
perjudica els exiliats.
Ja ara és un greuge
per als perseguits”

“Pot ser una
aportació constructiva
i viable. Altres vies,
com la unilateral, no
són viables”

Lluís Llach

Bingen Zupiria,

MEMBRE DEL C. PER A LA REPÚBLICA

PORTAVEU DE L’EXECUTIU BASC

un dels objectius del collectiu és sumar el nombre
més gran d’afectats per
afrontar els judicis des de
la solidaritat, “teixint
complicitats”, segons explica Marta Torrecillas.
Des de l’organització es vol
fer grup, sumant gent
“que s’ha quedat sola”, i, a
la vegada, es denuncia que
les institucions “no han fet
res per fer costat a les persones agredides”, sosté
Torrecilla.
Fins ara el col·lectiu està integrat per una trentena de persones i el fet que
el nombre no sigui supe-

rior és, segons Torrecilla,
perquè “la gent està molt
indecisa” i la pandèmia
tampoc ha ajudat a la mobilització. Un dels elements que permetran donar a conèixer Defensem
l’1-O són uns vídeos que
han enregistrat AlbanoDante Fachín i Elisenda
Paluzie, presidenta de
l’ANC, i que seran difosos a
través de Twitter.
Els membres del col·lectiu també tenen previst
fer ara la gira pel territori
que la pandèmia no els va
deixar fer i dur a terme actes de difusió a diversos

municipis. “Estem oberts
a tothom, no només a les
persones que van ser víctimes directes d’una agressió”, explica Torrecillas, a
qui la justícia ha arxivat la
denúncia que la Policía
Nacional va presentar en
contra seva. En canvi la
denúncia que van presentar ella i altres votants del
col·legi Pau Claris contra
la brutalitat policial encara està oberta, però s’instrueix a ritme molt lent.
Aquesta lentitud de la justícia és un dels elements
que es planteja combatre
el col·lectiu. ■

La consellera de
Cultura refusa
declarar al jutjat 13
M. Piulachs

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

Roger Español i Marta Torrecillas ■ ORIOL DURAN

BARCELONA

La consellera de Cultura,
Natàlia Garriga, va refusar ahir l’oferiment de la
magistrada del jutjat
d’instrucció 13 de Barcelona d’ampliar la seva declaració en la causa per
l’organització de l’1-O,

malgrat que, en ser nomenada consellera, ara és
aforada i la seva causa ha
d’anar al TSJC. L’Audiència de Barcelona va ordenar a la jutgessa, que ja havia acabat la investigació,
que prengués declaració
als 28 investigats sobre
unes resolucions del Tribunal Constitucional, que

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ahir amb el
regidor d’ERC Ernest Maragall a les portes del jutjat ■ ACN

no van rebre, perquè no
s’impulsés el referèndum.
La desena de citats ahir es
van acollir al dret a no declarar. Només Albert
Royo, exsecretari general
de Diplocat, ho va fer a preguntes de la seva advoca-

da, Judit Gené, perquè reclama que no pot ser investigat en dos jutjats diferents pel mateix càrrec.
Una comitiva de càrrecs
d’ERC i JxCat, l’ANC i Òmnium van acompanyar la
consellera i els citats. ■
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Santi Vila Exconseller

“Els indults són
necessaris, però no
resolen el problema”
1-O · Defensa els indults com l’instrument més eficaç per fer “net” amb el procés, que
considera que s’ha acabat, però no pas l’independentisme 14-F · Veu el nou govern
amb “certa satisfacció” perquè aposta per la gestió, que ha d’incloure, diu, resoldre Sixena
Gemma Busquets Ros
BANYOLES

A

vui acaba la condemna d’inhabilitació d’un any i
vuit mesos per
un delicte de desobediència. En el judici del procés
va eludir la presó, però no
una multa de 50.000 euros. “Soc l’únic que l’he
pagat perquè se’m va titllar de dissident”, insisteix. Des del gener del
2018, és el director general d’Aigües de Banyoles,
un sector, assenyala, que
ja coneixia. Entre altres
càrrecs, havia estat president de l’Agència Catalana de l’Aigua. Va posar
com a condició poder recuperar l’activitat acadèmica i imparteix classes
de filosofia política i moral
a la Universitat Ramon
Llull. Viu entre Figueres i
Barcelona.
Com ha viscut aquest any
i mig?
Amb una tristesa molt
gran, i sobretot tenint present la desproporció del
càstig que han rebut alguns dels meus companys.
Quan vam decidir convocar l’1-O, alguns en el nostre fòrum intern, familiar,
vam donar per descomptat que ens costaria la carrera política. El TC ens
havia advertit sis vegades
que si convocàvem l’1-O
estàvem cometent un delicte de desobediència. El
que no hauríem imaginat
mai és que se’n desprendrien acusacions per possibles delictes de malversació i de rebel·lió. És el que
ho ha fet tot especialment
desolador. És una injustícia perquè ha estat desproporcionat.

El govern espanyol prepara uns indults “reversibles” als presos apel·lant
a la “concòrdia”. També
Junqueras avala els indults. Són la solució?
Els indults són una concessió necessària, però no
suficient. És evident que
hi ha un problema polític
que no es resoldrà amb
els indults. Soc una persona molt pragmàtica i, per
tant, l’instrument més
eficaç que tenim per treure polítics i activistes de la
presó és l’indult. Perquè
l’indult és un instrument
legal plenament ajustat a
dret, plenament constitucional i discrecional del
govern. Van poder indultar colpistes al seu moment. I el que és evident
és que els sobiranistes
mai vam ser colpistes.
Una altra cosa és que en
algun moment determinat es violentés l’ordenament constitucional, però
un cop d’estat és un disbarat. I anomenar-nos “colpistes” és un insult i una
desproporció molt gran.
Per tant, l’indult a mi em
sembla molt assumible.
El PP, de nou, tindrà una
sorpresa, perquè la societat espanyola és molt més
madura del que a ells els
agrada fer veure que és.
Gesticularan molt i, a
l’hora de la veritat, no tindran el seguiment que esperen. Un cop tinguem
aquestes persones indultades, el problema polític
seguirà allà on era el
2010. Catalunya és una
nació per raons constitucionals i històriques, i periòdicament cada generació ha de poder tornar a
decidir quin és el seu
marc de relació i encaix
amb Espanya.

❝

Amb els casos
de Puigdemont i
dels exiliats, ens
podem trobar
amb una
cronificació
L’independentisme –Òmnium ha engegat una
campanya– reclama l’amnistia per resoldre els
casos de les 3.300 persones represaliades.
L’independentisme s’ha
adonat que, efectivament,
amb els indults s’aplicarà
una mesura que té conseqüències pràctiques, personals, i també simbòliques, ja que envia un missatge de reconciliació, però no resol tampoc aquesta causa oberta contra
tants dirigents polítics
que estaven en actiu en
aquell moment. El que
passa és que una llei d’amnistia té altres dificultats.
Necessites unes majories
qualificades molt més fortes i penso que Pedro Sánchez, que si una cosa ha
acreditat és que fa molt bé
el càlcul, sap que si amb alguna cosa se’n pot sortir
és amb els indults.
Es pretén tornar a la casella de sortida com si no
hi hagués hagut 2017?
Per mi, el procés s’ha acabat; l’independentisme,
no. La idea independentista és una idea ben legítima i segurament ha arrelat per sempre al cor i
al cap de molts catalans.

Una altra cosa és que avui
els que estem serens i revisem el bienni 2016-2017
veiem que hi ha moltes coses que no s’haurien d’haver fet d’aquella manera.
Dir que el procés s’ha acabat reclama que no hi hagi
víctimes; fer net i mirar
endavant. El nou govern
català té una cosa bona: el
canvi de cares. I això hi influeix molt.
Manté contacte amb
Puigdemont? S’ha manifestat a favor d’una amnistia per al president a
l’exili.
Una relació excel·lent i
amical. Just la setmana
passada vam parlar.
L’aprecio molt. Sempre
he dit, i sé que això sona
malament a algú, que ell
és una de les principals
víctimes. El van tirar pel
pedregar i el van abocar a
prendre una sèrie de decisions que el seu amic li
deia que no s’havien de
prendre i ara ell en pateix
les principals conseqüències. No el president, ell i
la seva família. Porta amb
una dignitat extraordinària la creu que li ha tocat. I
és evident que és un tema
pendent de resoldre que a
veure com l’afrontem: els
exiliats estan pendents
de judici. No pots indultar
algú que no ha estat condemnat. Ens podem trobar amb una cronificació
del problema.
Acabada la condemna
que l’inhabilitava per a
l’exercici de càrrecs públics electes, es planteja
tornar a la política?
Honestament, ja he fet el
que havia de fer. He estat
alcalde de la ciutat de Figueres, m’han estimat

Santi Vila, dilluns a
Banyoles ■ MANEL LLADÓ

molt, he tingut l’única majoria absoluta que s’ha tingut mai a Figueres. He estat diputat del meu país
sis anys, i conseller cinc
anys i mig. N’he sortit
masegat, de la política.
Fins a l’1-O, vam anar tots
a l’una. A partir del 2, uns
pensem que hem de frenar; d’altres, que gas a
fons. Ens ha deixat un regust que en la pròpia família política ens l’hem
retret. Hi ha hagut un ball
de bastons. Si no fos per
aquesta espina, la resposta sense cap mena de dubte seria no. Ja he fet el que
havia de fer i no se’m pot
demanar més. Dit això, estic atent al que passa a la
ciutat de Barcelona, a Catalunya… M’agradaria que
les coses anessin millor
de com van. Però, sincerament, no em sento representat per ningú.
Es va donar de baixa, el
2018, del PDeCAT. No hi
ha cap opció del catalanisme no independentista que el representi?
Soc un liberal progressista
o un progressista liberal,
en pots dir com vulguis.
Per a mi, el factor ideològic
és molt important. Penso
que un dels errors que hem
comès és que allò tribal,
allò identitari, pesi més
que allò ideològic. Crec en
un determinat model de
societat que identitària-

ment és moltes coses. Però
ara, sincerament, no em
representa cap partit. No
soc socialista, encara que
hi hagi algú que hi especuli.
Tot i que ara confio que els
socialistes són els que estan en millors condicions
d’ajudar-nos. Potser soc
una poma borda, però soc
una poma, no soc una pera.
Potser he sortit bord, però
soc de la pomera.
Diu que està atent a Barcelona. No l’han festejat per a
les municipals del 2023?
A mi m’agradaria que hi
hagués una alcaldia i un
projecte per a Barcelona
molt diferent del que encarna Ada Colau, però
ajudar que això passi es
pot fer escrivint articles
als diaris; és una manera
de comprometre’s cívicament. No em veig anant
més enllà en aquests
moments.
Vist el resultat de les
eleccions del 14-F, el
catalanisme moderat
no va fer forat.
La gent hi és. Fixa’t com
ens guanyem la vida. La
societat catalana és moderna, avançada.... Que
tothom es guanyi bé la vida. Emprenedora... Necessàriament és liberal.
Però les eleccions no
l’han reflectit, aquest vot
liberal.
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nium Cultural. Han estat
al meu costat i s’han portat molt bé. Molt patriotes
i no s’obliden mai que vaig
ser el seu conseller, perquè les decisions que
vaig prendre van ser de
mutu acord. Públicament
és important que ho subratlli. La segona, paradoxal. Respecte, agraïment
i afecte gran al govern
d’Aragó. No ha volgut ser
acusació particular i de
fet intenta ajudar en la
desescalada del conflicte.

El que ho explica, al meu
parer, és que la gent se
sent amb la necessitat de
votar per raons sentimentals, per afecte, per solidaritat envers els que estan
patint la repressió. Hi ha
molta gent que no votaria
Junts o ERC, però els vota
pels presos, perquè no els
vol fallar, encara que no
se senti representada pel
programa electoral. Faig
broma amb un amic empresari quan li dic que vota els que li volen apujar
els impostos, i em contesta que s’ha de fer net, que
un cop els nostres siguin
a casa els podrem retreure polítiques ideològiques.
També comprenc aquesta
lleialtat en el terreny sentimental. A banda que la
divisió els va perjudicar.
Quina diferència hi ha entre els projectes polítics
de Marta Pascal i de Carme Chacón?
Va avalar la demanda pel
cas Sixena amb el seu pis
de Figueres. Té data per a
la vista oral?
La instrucció s’ha acabat.
Estem pendents que fixin
data de judici per al segon
semestre de l’any. Penso
que podria ser al setembre o a l’octubre. Tinc ganes d’anar al judici i defensar-me. En aquest cas,
vull aportar dues dades
objectives. La primera,
gratitud immensa a Òm-

I per part del nou govern
català? Li ha trucat la nova consellera de Cultura?
No ho ha fet. Però em miro aquest govern amb una
certa satisfacció i li desitjo molta sort i encerts. No
els vaig votar, però d’entrada han dit un parell de
coses que m’han agradat
molt. El president Aragonès ha dit que vol ser el
president de tots i això honora la Generalitat. També m’ha agradat el fet de
concentrar-se en la gestió.
Això inclou també resoldre Sixena. El mateix president Puigdemont ho va
denunciar assenyalant
que hi ha un conseller en
el disparador i no s’ocupen
de la seva defensa jurídica
quan jo feia actes deguts.
No fer-los m’hauria suposat demandes per incompliment de les lleis catalanes. La consellera ha de
tenir una feinada de nassos, perquè ja hi he passat,
i en la seva agenda de preocupacions l’art d’Aragó
no se situa a dalt de tot.
Però públicament, en
campanya, Aragonès va
dir que empatitzava amb
aquest problema. No hi
hauria cap motiu per no
ajudar-nos ni a mi ni a
Lluís Puig. Crec que tothom reconeix que vam
actuar molt bé des del
punt de vista del patriotisme. Els qui m’han succeït no han batallat i ho
han retornat.
És optimista amb la taula
de diàleg?
Tots els que hem intentat
negociar amb Espanya
n’hem sortit escaldats. A
Madrid no ens han acabat
ajudant i aquí hem quedat
en evidència. Sempre passa alguna cosa que no
compleixen. I quin pla B
tenim si no és l’etern recomençar? És la jugada que
jo no veig quan diuen que
s’ha de tirar pel dret. ■

Acord polític per una nova
llei d’habitatge que eviti
desnonaments a la tardor
a ERC, Junts, la CUP i els comuns donen suport a una proposició de llei que
pretén recuperar articles suspesos pel TC a Vol protegir algunes ocupacions
Virtudes Pérez
BARCELONA

Mentre a Madrid continua
estancada la nova llei de
l’habitatge, el grup promotor de la llei 24/2015 va registrar ahir una nova proposició de llei al Parlament
de Catalunya per poder recuperar els articles de la
llei 17/2019 anul·lats pel
Tribunal Constitucional i
evitar així que a la tardor,
quan el 9 d’agost acabi la
moratòria actual, hi hagi
una allau de desnonaments. El grup va comparèixer acompanyat pels
representants
polítics
d’ERC, Junts per Catalunya, la CUP i En Comú Podem, que van garantir el
seu compromís d’agilitar
la tramitació per la via
d’urgència per tenir la nova llei a finals d’octubre.
Amb aquesta nova llei,
es torna a obligar els grans
tenidors, entenent com a
grans tenidors els propietaris de deu immobles i no
de quinze com fins ara, a
oferir un lloguer social a
famílies vulnerables no
només, com sí que preveu
la llei 24/2015, si no es pot
pagar la hipoteca o el lloguer, sinó també –i és això
el que va anul·lar el TC– en
els casos d’extinció de contractes de lloguer i fins i tot
en alguns casos d’ocupació
d’habitatges. També obliga
a la cessió durant set anys
dels habitatges buits de
bancs i grans tenidors.
La portaveu del grup
promotor de la llei
24/2015, Lucía Delgado,
va explicar que durant
l’any que va estar en vigor
la llei 17/2019 es van
aconseguir més de 2.200
lloguers socials i que el dictamen del TC va deixar
sense aquesta possibilitat
unes 3.500 famílies. Delgado va reiterar que la
pandèmia ha agreujat
aquesta situació de vulnerabilitat i va vaticinar que
sense aquesta nova llei
que amplia els preceptes
pels quals es pot demanar

Els membres del grup promotor, amb els diputats ahir, a les escales del Parlament ■ CEDIDA

Primera llei que promou el nou Parlament

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

La nova llei d’habitatge serà
la primera que promourà el
nou Parlament. És tota una
declaracions d’intencions. El
diputat d’ERC Pau Morales
va recordar que era “un dels
acords” signats amb la CUP i
Junts. Glòria Freixa, de Junts
per Catalunya, però, va apellar a l’infrafinançament endèmic en polítiques d’habi-

tatge i va subratllar que “no
podem carregar al propietari
particular les polítiques que
cal fer des de l’administració”.
Susanna Segovia, d’En Comú
Podem, va mostrar el seu
compromís d’afavorir que la
tramitació de la llei sigui accelerada i va demanar al govern “valentia política” per
desplegar-la. També la dipu-

tada de la CUP Montserrat
Vinyets va exigir que es destinin “partides pressupostàries potents” per dotar de
recursos la futura llei.
La portaveu del grup promotor, Lucía Delgado, va destacar que el registre del projecte de llei “és un missatge
d’esperança” per a moltes
famílies.

un lloguer social “vindrà
un tsunami de desnonaments”. El càlcul, segons
va subratllar Delgado, és
que hi hagi unes 26.000 famílies, “una xifra molt superior a la del pic del
2013”. La nova llei podria
ser un fre en aquest sentit,
perquè preveu també la renovació dels milers de lloguers socials que ja han
vençut. El grup promotor
va recordar ahir que Catalunya lidera el rànquing
de desnonaments, amb
38 famílies desnonades

diàriament durant el primer trimestre del 2021,
d’acord amb les últimes
dades del Consell General
del Poder Judicial.

ajuntaments i l’Agència
d’Habitatge “no fessin tots
els possibles perquè s’apliqués al cent per cent”.
El membre de la comissió jurídica del grup promotor de la llei 24/2015
Josep Babot va recordar
que el TC va tombar els articles que ara es tornen a
presentar “per un defecte
de forma” i es va mostrar
convençut que el fet de
presentar-ho com a projecte de llei i no com a
decret llei ho impedirà
aquest cop. ■

Un mes
La nova llei també pretén
acotar a un mes el termini
que té un gran tenidor per
oferir un lloguer social
abans de presentar una
demanda judicial. En
aquest sentit, van demanar “valentia” a les administracions, i el grup promotor va criticar que els
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Vergés, a la mesa
del Parlament
i Budó, a Salut
a El govern passa Figueras d’Esports a Exteriors, i Villatoro,
d’Exteriors a Esports a Delort torna, ara contra els incendis
Xavier Miró
BARCELONA

L’exconsellera de Salut, la
republicana Alba Vergés,
serà la nova vicepresidenta primera del Parlament
en substitució de la diputada Anna Caula, que ha
esta nomenada secretària
general de l’Esport. Aquesta secretaria depèn de la
conselleria de la Presidència, encapçalada per Laura Vilagrà (ERC) i suposa
que l’exsecretari general
del Departament d’Exteriors, Aleix Villatoro, assumeixi ara la direcció del
Consell Català de l’Esport.
L’intercanvi dels departaments de Presidència i
Exteriors entre Junts i
ERC suposa que l’exsecretari general de l’Esport,
Gerard Figueras, sigui nomenat ara secretari d’Acció Exterior i de la Unió

Europea. Semblant al que
passa amb el Departament de Salut, que ara assumeix Junts per Catalunya amb Josep Maria Argimon i amb el resultat que
l’exconsellera de la Presidència i exportaveu del govern, Meritxell Budó, és
nomenada ara secretària
d’Atenció Sanitària i Participació.
Amb l’assumpció de
Justícia per Junts, l’exconsellera Ester Capella
quedava sense conselleria
i ahir es confirmava el seu
nomenament ja anunciat
com a delegada del govern
a Madrid, on va ser diputada al Congrés i senadora.
Altres nomenaments són
el de l’exsecretari general
de Salut, Marc Ramentol,
com a director general de
Coordinació Interdepartamental; el de l’exlletrat
major del Parlament i diri-

gent històric d’ERC, Joan
Ridao, com a director de
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern; el de l’excap de
comunicació d’ERC al
Congrés, el Senat i l’Ajuntament de Barcelona,
Oriol Duran, com a secretari de Comunicació del
govern, i qui s’ha donat a
conèixer per l’organització de les eleccions del
14-F, Ismael Peña López,
com a nou director de l’Escola de l’Administració
Pública.
El govern recupera qui
va ser secretari de Seguretat (2004-2011) i director
general de Protecció Civil
(2015-2018), Joan Delort,
nomenat ara director general de Prevenció i Extinció. La nova directora de
Protecció Civil serà Mercè
Salvat, que va ser secretària general del Departament d’Exteriors. ■

Budó i Vergés, en una compareixença conjunta per anunciar restriccions, a l’agost ■ EFE

Aragonès es reuneix amb els grups la setmana que ve

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

El president Aragonès es reunirà a partir de dilluns amb els
presidents dels grups parlamentaris de la cambra excepte el de Vox, una tanda que vol
completar abans de la seva
primera trobada amb el president Pedro Sánchez, a La
Moncloa aquest mes. Aragonès començarà dilluns amb
els grups que l’han investit
president –dilluns, amb Junts
i ERC, i, dimarts al matí, amb

la CUP–, mentre que dimarts
a la tarda es reunirà amb el
PSC i En Comú Podem –les
reunions amb els caps de Cs i
el PP estaven ahir encara
pendents de data. El govern
no preveu que la taula de diàleg amb l’Estat es formalitzi
fins després de la trobada a
La Moncloa i ahir no tenia previst convocar de moment la
taula de partits catalans com
li reclamen el PSC i En Comú

Podem –les trobades de la
setmana vinent d’Aragonès
seran amb cada grup per separat–. Després del Consell
Executiu, el govern va reiterar
el seu compromís amb el
“diàleg permanent” amb el
govern espanyol per buscar
una sortida política al conflicte, que reafirma que ha d’incloure l’amnistia i l’autodeterminació. Però hi afegeix que
no s’oposarà als indults.

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

Josep Usall

OPINIÓ

Director general de l’IRTA

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

Una nova conselleria per a un repte global

D

os mons aparentment antagònics, l’ambiental i
l’agroalimentari, conviuran
sota el paraigua de la nova conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Les entitats
ecologistes s’han mostrat en desacord que les polítiques ambientals vagin de costat amb les agràries. Però en el que molts veuen
un possible problema, des del
món de la recerca i el coneixement hi veiem l’oportunitat de
consolidar una relació que no té
cap més remei que funcionar si
volem fer front de manera efectiva a la crisi climàtica. L’any 2050,
al món viuran 10.000 milions de
persones, la demanda d’aliments
haurà crescut un 60% i serem
testimonis dels greus efectes del

canvi climàtic en la producció
d’aliments: hi haurà més plagues,
els sòls estaran més degradats,
les sequeres i les inundacions seran més intenses i freqüents i, a
més, l’absorció de diòxid de carboni pels oceans haurà provocat
l’acidificació del mar, un fet que
repercutirà en la salut del medi
marí i de l’economia blava. En
aquest context, què hem de fer
per proveir la nostra societat
d’aliments segurs i saludables?
A Catalunya, l’agricultura i la
ramaderia són responsables d’un
11% de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle; el malbaratament alimentari, d’un 10% de les
emissions d’origen humà al món.
Conscients d’aquesta realitat, fa
anys que la recerca i la innovació

acompanyen el sector agroalimentari del nostre país perquè
aquest no només s’adapti a les
condicions de canvi climàtic, sinó
que contribueixi a mitigar-lo. És el
cas de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA),
en què treballem perquè esdevingui més competitiu, més sostenible i resilient.
Així, des del punt de vista de la
mitigació, a l’IRTA aportem solucions per reduir els impactes ambientals de la ramaderia, sigui a
través de l’alimentació del bestiar
o d’una gestió més eficient i circular de les dejeccions ramaderes. Per reduir el malbaratament
alimentari, treballem en estratègies per allargar la vida útil dels
aliments i per aprofitar subpro-

ductes de l’agroalimentació que,
tot i tenir un alt valor nutricional,
normalment es llençarien. També
avaluem el potencial de cultius
com ara la vinya, l’olivera, l’arròs o
l’ametller per fixar el diòxid de
carboni al sòl. Quant a l’adaptació, dissenyem estratègies per
optimitzar l’ús de l’aigua; per exemple, mitjançant el reg de precisió, podem regar els nostres fruiters amb l’aigua que necessiten,
ni més ni menys, i amb canvis en
el maneig podem fer un ús més
racional d’aquest recurs en la ramaderia. També cerquem maneres alternatives als fitosanitaris
per combatre les plagues, com
per exemple creant bandes florals
als camps per atreure-hi els seus
enemics naturals; estudiem com

produir peix i marisc de manera
sostenible, desenvolupem noves
varietats de fruites adaptades a
les altes temperatures i a l’escassetat d’aigua, i busquem fonts de
proteïna vegetal que puguin produir-se de manera massiva i respectuosa amb el medi ambient,
com poden ser les microalgues o
les lleguminoses.
La nostra experiència en el
món del coneixement evidencia
no només que el sistema agroalimentari i l’ambiental no són antagònics, sinó que estan interrelacionats i formen part d’un mateix
sistema que cal abordar globalment. És possible produir prou
aliments respectant la biodiversitat i ajudant a mitigar el canvi climàtic. És, de fet, necessari. El que
cal és voluntat per parlar i entendre’s. Estic convençut que agrupar aquestes dues sensibilitats en
una mateixa conselleria contribuirà que així sigui!
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La condemna del Suprem
als Jordis “amenaça
d’empobrir la democràcia”
a Dos magistrats del TC endureixen la seva crítica a la sentència de l’1-O perquè són
dos líders socials a La majoria del tribunal, però, rebutja la vulneració de drets
Madrilenys fent cua per firmar contra els indults als presos en
la taula del PP al districte de Chamartín ■ VÍCTOR LERENA / EFE

Mayte Piulachs
BARCELONA

Els magistrats del Tribunal Constitucional (TC)
Juan Antonio Xiol i María
Luisa Balaguer, en el seu
vot particular difós ahir,
consideren, en contra de la
majoria dels seus companys, que el Suprem, amb la
condemna de 9 anys de
presó, sí que ha vulnerat
drets fonamentals, com
ara el de reunió, al president d’Òmnium, Jordi Cuixart, i a l’expresident d
l’ANC, Jordi Sànchez, i
que haurien d’haver admès la seva petició d’empara. “És una ingerència al
dret de reunió, amb un devastador efecte de desànim, que amenaça d’empobrir la nostra democràcia, i alinear-nos en una societat disciplinada per
l’abús del sistema penal en
la repressió de conductes
fetes en l’àmbit de drets fonamentals”, clouen.
Els magistrats converteixen el seu escrit en un
acurat manual del dret de
manifestació, segons la jurisprudència del TEDH,
que avala protestes contra
l’administració sempre
que no hi hagi violència
greu. En el cas dels Jordis,
exposen que cal tenir en
compte que són líders so-

El PP ja suma
100.000 firmes
contra l’indult
a En recull 14.200 diàries a 40.000

firmen a internet i no a les 200 taules
Cuixart, Rull, Sànchez i Junqueras, al penal de Lledoners, el febrer del 2019 ■ D. JUSTÍCIA

Laya: “Es reconeix Espanya com a democràcia vibrant”

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

Que el diàleg no és un camí
plàcid es va evidenciar ahir al
Senat, on la ministra Arancha
González Laya (Afers Estrangers) va topar amb Josep
Lluís Cleries (Junts) sobre
una realitat que és objectiva:
l’informe de la Comissió d’Assumptes Jurídics de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa instant Espanya
a “considerar l’indult o l’excarceració”. “Reconeix que
Espanya és una democràcia

vibrant, on impera una cultura del debat oberta i lliure i on
la mera expressió de punts de
vista proindependentistes no
proporciona cap base per
obrir una causa penal”, va dir
Laya d’acord amb la seva interpretació i vantant-se de
llegir tot entre cometes. “És
una democràcia tan vibrant
que té presos polítics! Imagini’s!”, va etzibar Cleries a la
cap de la diplomàcia en la
sessió de control al Senat.

Per Cleries, Laya incorre
en “manipulació” i “crea fake
news”. “Si a l’informe del Consell d’Europa desaprovant la
repressió li sumem la decisió
del Tribunal General de la UE
de restablir la immunitat al
president Puigdemont, Comín i Ponsatí, s’entén la seva
desolació, que va portar-la a
suspendre una roda de premsa amb la seva col·lega belga”,
va denunciar el portaveu de
Junts. ■ D. PORTABELLA

cials; que la manifestació
va ser pacífica i que ells no
van incitar a cap acció violenta, diferent de l’acció il-

legal, i que les mobilitzacions del 20-S i de l’1-O, tal
com recullen els fets provats del Suprem, era un

“esquer” per pressionar el
govern espanyol per negociar, no per declarar la independència. ■

La reunió de l’aeroport
es convocarà per dilluns
X.M.
BARCELONA

El president Aragonès
convocarà per dilluns a la
tarda la reunió entre administracions per afrontar la polèmica ampliació
de l’aeroport de Barcelona, que defensen en bloc
tots els poders econòmics
junt amb l’organisme ae-

roportuari Aena, però que
té l’oposició dels proteccionistes i d’ajuntaments
com ara el del Prat perquè
afectarà la llacuna de la Ricarda, protegida per la legislació catalana i europea. D’altra banda, el govern es personarà en el recurs d’inconstitucionalitat que l’executiu espanyol ha presentat contra

la llei catalana de protecció del litoral. L’executiu
d’ERC i Junts defensa els
articles que atorguen als
municipis competències
per organitzar activitats
esportives o culturals a les
platges, una potestat que
l’Estat es vol reservar en
nom del seu exclusiu domini públic marítim i terrestre. ■

David Portabella
MADRID

La primavera espanyola de
la recollida de firmes contra l’indult als presos polítics, que el PP ha posat de
moda després de la temporada 2006 amb l’Estatut,
es va inaugurar fa set dies i
ja té un primer balanç:
100.000 firmes. La vicesecretària d’organització del
PP i presidenta del PP de
Navarra, Ana Beltrán, va
traslladar ahir al comitè de
direcció del PP el primer
recompte de les signatures, que creixen a un ritme
de 14.200 diàries en la setmana que conclourà diumenge amb la manifestació a la plaça de Colón amb
Vox i Cs.
Durant el cap de setmana, el PP va desplegar 200

taules a tota la geografia en
el marc de la campanya
#IndultosNoJusticiaSí. Si
el vicesecretari de comunicació, Pablo Montesinos,
ha animat la recollida de
firmes en una taula a Màlaga i la secretària general
del PP de Madrid, Ana Camins, ho ha fet a Majadahonda, la vicepresidenta
del Congrés, Ana Pastor,
ho feia a Pontevedra. El PP
es vanta de les llargues
cues que està provocant en
moltes localitats, però
40.000 firmes venen d’internet. A diferència de barons com ara el gallec Alberto Núñez Feijóo, que
beneeix les firmes però
que no anirà a Colón al·legant un viatge oficial, Alejandro Fernández serà diumenge a Madrid en el
clam contra l’indult. ■

ESTUDI TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ CATALUNYA, S.L. (Sociedad absorbente)
PIGRAU PROMOCIONS, S.L. Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbida)

187914-1245135Q

Anuncio de fusión
De conformidad con lo establecido en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles ("LME"), y en particular en el artículo 43 de la LME, se hace público que la Junta General de socios de la sociedad Estudi Tècnic de Construcció Catalunya, S.L. y el Socio Único de la sociedad Pigrau Promocions, S.L. Sociedad Unipersonal, ejerciendo las competencias propias de la Junta General, aprobaron en fecha 31 de mayo de 2021, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por Estudi Tècnic de Construcció Catalunya, S.L. de Pigrau Promocions, S.L. Sociedad
Unipersonal, mediante transmisión a título universal del patrimonio a la sociedad absorbente y disolución sin liquidación o extinción de la sociedad absorbida, con ampliación del capital social de la sociedad absorbente en la cifra correspondiente, todo ello
con modificación de los artículos correspondientes de los estatutos sociales, todo ello en los términos y condiciones que se indican en los Acuerdos y la Decisión de Fusión, de fecha 31 de mayo de 2021, adoptado por la Junta General de Socios y el Socio
Único de las sociedades.
Asimismo, se informa del derecho de oposición que corresponde a los acreedores en los términos y con los efectos legalmente
previstos en el artículo 44 LME, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio de los acuerdos de fusión. Se
hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión a obtener de manera gratuita en el domicilio social de Estudi Tècnic de Construcció Catalunya, S.L. el texto íntegro de los acuerdos y de la decisión de fusión adoptados, así como de los balances de fusión y de las condiciones de ejercicio del derecho de oposición que, en
su caso, corresponda a los acreedores.
En Sant Joan de les Abadesses, a 4 de junio de 2021 - El Administrador Único de Estudi Tècnic de Construcció Catalunya, S.L. y
Pigrau Promocions, S.L Sociedad Unipersonal, don Joan Carles Grifell Suárez.

