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benestar d’alguns quadres”, va etzibar. “El principi de realitat ens obliga a
fer política partint de
l’anormalitat; no hi hauria
res més irresponsable,
fantasiós i màgic com fer la
política dels temps normals en temps tan greus
com els que vivim”, va resumir. Després d’haver remarcat tota aquesta distància amb el soci de govern, de portes endins, el
president del Consell per la
República va assumir la
possibilitat que Junts no
sigui a l’executiu, ja que va
demanar a la nova cúpula
que el partit s’ha de poder
reconèixer “al govern o a
l’oposició” com a eina política que es manté compromesa per culminar el procés d’independència.

El president sortint, Carles Puigdemont, amb la nova presidenta, Laura Borràs, i el nou secretari general, Jordi Turull, de fons, ahir a Argelers ■ ACN

Turull i Erra superen en vots
Borràs a la direcció de Junts

a Vot de càstig a diversos afins a la nova presidenta: Torrents i Vallès no arriben al 50% a Puigdemont

retreu a ERC que ignori el context d’anormalitat política per prioritzar el benestar dels seus quadres
Emili Bella
ARGELERS DE LA MARENDA

El turullisme va mostrar
ahir el seu múscul al congrés de Junts per Catalunya a Argelers (Rosselló)
fins al punt que Jordi Turull, el nou secretari general del partit en substitució de Jordi Sànchez, va
rebre més vots (1.854)
que la nova presidenta,
Laura Borràs (1.776). No
només això, sinó que Anna Erra, afí a Turull i alcaldessa de Vic, també va obtenir més suports que la
presidenta del Parlament
(1.791). I encara més: diversos lauristes de pro
com Aurora Madaula o David Torrents –cridat a ser
el nou secretari d’organització– van rebre un vot de
càstig notori. De fet, Torrents no va obtenir ni el
50% dels vots necessaris
per accedir a l’executiva,
com tampoc Ester Vallès,
igualment pròxima a Borràs. Segons fonts del partit, però, entraran igualment a la direcció.

Les frases

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

“No defugirem
cap responsabilitat;
si per avançar
ens cal pactar,
pactarem”

“Junts som un partit
de govern i hem
de fer que sigui
més ambiciós
nacionalment”

“A Junts se’ns ha de
poder reconèixer, tant al
govern com a l’oposició,
com l’eina per culminar
el procés”

“Hem de ser
capaços d’entendre
que Junts no pot
abandonar el treball
institucional”

Jordi Turull

Laura Borràs

Carles Puigdemont

Jordi Sànchez

Amb un cens de 6.000
votants, el relleu a la direcció es va decidir en tres votacions separades (presidència, secretaria general
i executiva), amb una participació d’entre un 32,9%
i un 37,6%. La victòria de
Turull va ser encara més
rotunda tenint en compte
que en la votació a la secretaria general la participació va ser lleugerament inferior a la de la presidència. Un altre dels titulars
que va deixar la jornada va
ser que el conseller Jaume
Giró va ser el més votat entre els vocals de l’executiva, fet que el situa favorablement per a la futura
cursa per esdevenir candi-

dat a les eleccions.
El flamant secretari general va defensar que
Junts ha de ser un partit
“sense por de governar”.
“No defugirem cap responsabilitat; si per avançar ens
cal pactar, pactarem, però
al servei de Catalunya, sense posar mai Catalunya al
servei dels pactes”, va argumentar, en una clara referència a ERC. “No hem
vingut per gestionar la resignació, que és la versió
amable de la rendició”, va
afegir-hi. Cinc anys després de l’1-O, Turull va advocar per “posar la directa”: “Les feines s’han d’acabar. L’1-O no vam acabar la
feina i l’hem d’acabar.”

Al seu torn, Borràs va
reivindicar Junts com un
partit de govern –“de bon
govern”– però que l’ha de
fer més ambiciós nacionalment. El relleu de Carles
Puigdemont al capdavant
de la formació va evidenciar la diversitat interna i
va fer una crida a recosir el
partit: “Els nostres rivals
ens volien esbudellats
abans d’arribar a Argelers,
però en sortim més reforçats. Intentem fer servir
l’energia que tenim per
anar endavant. Intentem
no mirar de reüll, ni pel retrovisor, sinó cap al futur.”
En l’últim discurs de
Puigdemont com a president de Junts, va pintar

un Estat que continua “declinant l’«A por ellos» en
tots els fronts” i fa “la campanya bruta al candidat
del PSC Salvador Illa castigant els catalans” amb l’incompliment dels compromisos sobre inversions pel
fet que voten majoritàriament partits independentistes. El president a l’exili
va carregar de manera velada però dura contra ERC
perquè, al seu parer, practica “la política de l’estruç,
d’autoenganyar-se, de ferse l’orni”, i manté l’aposta
pel diàleg en un context
anormal de repressió.
“Potser això és útil per enfortir determinats partits
que vulguin prioritzar el

SECRETARI GENERAL DE JUNTS

PRESIDENTA DE JUNTS

EXPRESIDENT DE JUNTS

EXSECRETARI GENERAL DE JUNTS

Lleialtat amb ERC
Entre els missatges que el
secretari general sortint va
llançar entre línies hi havia
una crida a la nova direcció
perquè el partit no trenqui
els pactes subscrits ni amb
el PSC a la Diputació de
Barcelona i als ajuntaments –“Hem de ser capaços d’entendre que Junts
no pot abandonar el treball
institucional”– ni amb
ERC a la Generalitat –“Podem treballar lleialment
amb els nostres socis de govern i podem forjar majories parlamentàries per
consolidar el 52% que encara no hem vist en cap decisió transcendental al
Parlament”.
En una invectiva adreçada a ERC, Sànchez va dir
prou a “fer veure que hi ha
diàlegs que mai troben
l’oportunitat real de poderse desenvolupar” mentre
l’Estat continua “humiliant” Catalunya: “Ningú
més que Junts està autoritzat per dir que en les
condicions actuals no hi ha
cap possibilitat de diàleg,
l’únic diàleg que l’Estat espanyol avui entén és el diàleg de Pegasus.”
L’expresident de l’ANC
va apostar per reimpulsar
les mobilitzacions ciutadanes i va demanar a les forces independentistes tornar a treballar per buscar
la unitat estratègica. “No
soc ni un tio emprenyat, ni
ressentit, soc així, hi ha
molta gent millor que jo, és
evident, mai he pretès ser
el millor”, va acomiadar-se,
conscient d’haver donat
una imatge de duresa.
Emocionat, va assegurar
que se’n va content que hi
hagi hagut un acord per renovar la direcció entre
Borràs i Turull. ■
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Illa retreu al govern set anys
de retard de la T-Mobilitat

a El primer secretari del PSC admet el dèficit inversor del govern espanyol i en culpa l’antic executiu del
PP a Demana fugir de comentaris demagògics i apel·la a la bilateral i a fer reunions també a Catalunya
J.A.
BARCELONA

El líder de l’oposició catalana i primer secretari del
PSC, Salvador Illa, va optar per posar al mirall el
govern català i culpar també el PP a l’hora de justificar i admetre el baix nivell
inversor del govern espanyol a Catalunya, que
aquesta setmana es va saber que és un terç del que
es va pressupostar durant
el 2021, mentre que a Madrid es va doblar la inversió prevista. Per aquest
motiu, va demanar a l’executiu que lidera Aragonès
més “autoexigència” en el
compliment dels seus projectes pressupostaris, po-
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“També voldria
reunions a Catalunya
entre catalans amb
una base tècnica i les
polítiques pertinents”
Salvador Illa

PRIMER SECRETARI DEL PSC

sant especial èmfasi en el
fet que la T-Mobilitat impulsada per la Generalitat “encadena set anys de retard”.
En l’atenció als mitjans
que va fer a Calella després
de visitar diversos municipis del Maresme, va insistir en el relat que la portaveu parlamentària, Alícia
Romero –que l’acompa-

Salvador Illa, flanquejat per la candidata a Calella, Cindy Rando, i Alícia Romero ■ J.P. / ACN

nyava en la visita–, va fer
divendres i va retreure al
vicepresident Jordi Puigneró les declaracions en
què qualificava d’“inútils o
mentiders” els membres
de l’executiu espanyol pel
baix nivell inversor. Illa va
reclamar “fugir de certs comentaris demagògics” i
aplicar-se “una mica d’autoexigència, serietat i realisme”. El PSC té previst
tenir d’aquí a uns dies un
informe sobre el grau de
compliment dels compromisos pressupostaris actuals del govern català,
al qual Romero va reprotxar divendres que, segons
dades del 2020, l’Incasòl
només n’hagi executat
el 63,8% i Infraestructures.cat, el 54,8%.
Illa va atribuir el dèficit
inversor a Catalunya al PP,
assegurant que des que governa el PSOE “s’està treballant per revertir aquesta tendència”, que s’abordarà en una reunió tècnica
de la comissió bilateral no
abans del 15 de juny. Illa ho
va aprofitar per tornar a
reclamar aquest tipus de
reunions en l’àmbit dels
partits catalans. ■
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