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“Amb el recurs dels
indults pot passar de tot”
Josep Rull i Dolors Bassa fan balanç un any després de la mesura de gràcia
Fora de la primera fila, s’encallen en les mateixes qüestions que Junts i ERC

Indults que no van caure del cel

Josep Rull i Dolors Bassa, en un moment de la conversa a la redacció d’El Punt Avui ■ MANEL LLADÓ

Jocs sacrificats
abans que catalans
El COE anunciarà avui que atura la candidatura conjunta amb l’Aragó a la
cita del 2030 i l’ajorna per al 2034, però la consellera Vilagrà diu que d’aquí
a pocs dies li presentarà una proposta catalana per fer-los ara en solitari
NACIONAL. Plana 10

Catalunya vol
ser referent
del turisme
enològic i
gastronòmic

La victòria
de Gustavo
Petro obre
una nova era
a Colòmbia

El govern preveu una
inversió de 12 milions

La dreta perd el
poder per primer cop
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Entrevista a
fons a Dolors
Bassa i Carles
Rull

Un any després dels
indults, parlen del
full de ruta i de la
revisió del seu cas

Impuls del
turisme de la
gastronomia
i del vi

Dotze milions per
fer que Catalunya
sigui un fort
referent en l’oferta
enogastronòmica

POLÍTICA UN ANY DELS INDULTS ALS PRESOS POLÍTICS

Indults no
caiguts
del cel

Sortida dels presos de
Lledoners, farà un any.
A la dreta, Sánchez
anunciant propostes per a
Catalunya al Liceu i el
Suprem que canvia de
majoria ■ J. LOSADA / EFE

PLA Sánchez es va veure forçat a la mesura de gràcia tot i
que l’independentisme prefereix presentar-ho com un gest
‘motu proprio’ XOC El fracàs de Vox a Colón i la pífia d’Ayuso
amb el rei van aplanar el camí FI El Suprem ha reobert el cas
David Portabella
MADRID

“El mes de juny es concedien els indults, un pas indispensable per donar
confiança i oferir crèdit a
la voluntat negociadora de
l’Estat.” Aquesta frase del
president Pere Aragonès
en la conferència dictada
el 14 de febrer del 2022 al
Museu Nacional d’Art de
Catalunya va causar a
Junts una reacció com la
del capità Renault a Casablanca (“Quin escàndol,
aquí es juga!”). L’independentisme prefereix presentar els indults com un
gest motu proprio de Sánchez –el mateix president
que prometia portar Carles Puigdemont a Madrid
en un debat electoral el
2019–, un enfoc que reduiria tot a la magnanimitat de l’inquilí de La Moncloa, però el cert és que el
president espanyol es va
veure forçat a la concessió
de la gràcia com a clau de
l’agenda del retrobament,
amb personalitats de la societat civil –que s’aferren
a l’anonimat– actuant entre bastidors fins que es va
fer l’acte al Liceu com a
spoiler de l’aprovació al
Consell de Ministres ara fa
un any. El Suprem, però,
no tanca el cas.

Les frases

còrdia i de convivència”,
es va vantar.

“Treure aquestes nou
persones de la presó és
un missatge de voluntat
de concòrdia rotund”

Una jubilació ho altera tot
La fragilitat dels fonaments de la justícia espanyola i del llarg camí iniciat
des que l’advocat Francesc
Jufresa obria l’escletxa
dels indults ha quedat al
descobert per una jubilació: la del progressista Segundo Menéndez en la secció cinquena de la sala tercera del Suprem. El fet que
la vacant del progressista
sigui coberta per la conservadora Inés Huerta ha alterat la majoria en favor
dels dretans i ara està en
revisió el rebuig als recursos del PP, Vox i Cs contra
els indults. Si bé Huerta
era membre de la Junta
Electoral Central quan el
17 d’octubre del 2019 l’ens
va excloure de les llistes els
presos candidats a les eleccions estatals del 10 de novembre del 2019, el Suprem ha refusat que això
sigui motiu de recusació
per no imparcial.

—————————————————————————————————

Pedro Sánchez

PRESIDENT ESPANYOL
(22 DE JUNY DEL 2021)
—————————————————————————————————

“Què farà el rei
d’Espanya? Firmarà
els indults? El faran
còmplice d’això?”
Isabel Díaz Ayuso
PRESIDENTA DE MADRID
(13 DE JUNY DEL 2021)

Sense citar-los pel nom
tot i ser indults personals,
Sánchez va comparèixer
al final del Consell de Ministres del 22 de juny del
2021, el més decisiu de la
legislatura pel que fa a la
carpeta catalana, per ser
ell –i no l’exportaveu María Jesús Montero– qui exposés els indults parcials
aprovats per a Oriol Junqueras, Carme Forcadell,
Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim
Forn, Dolors Bassa, Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart.
“Treure aquestes nou persones de la presó, que representen milers de catalans, és un rotund missatge de la voluntat de con-

Reescriure la motivació
El cop de Huerta obre ara
tres escenaris: que el Suprem ratifiqui que els recurrents no estaven legitimats (improbable després
del fet insòlit de capgirar el
dret per invertir el criteri);

que els indults es declarin
nuls i que els nou tornin a
la presó, o que la secció
cinquena declari insuficient o poc motivada la
justificació dels indults feta per Sánchez i l’obligui a
fer-ne una motivació nova
a les portes d’un 2023 que
té les municipals i autonòmiques a la primavera i les
estatals al desembre.
El president dona la cara
Fins al cas dels nou presos
polítics catalans, mai un
president espanyol havia
comparegut a La Moncloa
per posar veu al perdó, ja
que els indultats ho són
sempre sense publicitat
prèvia i apareixen en la re-

ferència escrita del Consell de Ministres i prou. El
dia abans, Sánchez es va
desplaçar a Barcelona i va
omplir el temple local de
l’òpera, el Gran Teatre del
Liceu, per oficialitzar els
indults davant la crema de
la societat catalana.
El futur passa pel 1870
L’aposta comunicativa era
contracultural enmig de la
paradoxa insalvable: el
pas amb què el president
espanyol volia obrir un
nou futur de concòrdia
obeïa a una llei del 1870
–vigent des de la regència
del general Serrano– que
gairebé és coetània de la
fundació del Liceu (1847).

En les primeres files de la
platea aquell 21 de juny hi
havia rostres –aleshores
encara amb la mascareta
obligatòria– que fingien
ser espectadors de l’anunci teatralitzat quan en realitat eren coprotagonistes
destacats del recital sanchista i així haurien d’haver figurat en el programa
de mà de la funció si la política no fos de tant en tant
l’art del simulacre.
Tres ministres magistrats
En el Consell de Ministres
del 22 de juny, que es va
demorar
excepcionalment, Sánchez hi tenia asseguts tres magistrats de
carrera com a ministres.
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L’APUNT

Jocs sense afecte
Clara Ribas

Tots tres van viure amb
una especial ebullició l’hora de la gràcia, pel que suposa el fet de corregir la
balança de la justícia amb
el braç del poder polític
discrecional: l’autor del
decret, l’andalús Juan
Carlos Campo (Justícia),
el basc Fernando GrandeMarlaska (Interior) i la
madrilenya Margarita Robles (Defensa).

D’aquí a un mes es compliran 30 anys de la inauguració
dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Els que vam viure
de prop aquella cita hem buscat, en nosaltres i en altres, i respecte als JO d’hivern del 2030, alguna escletxa de l’entusiasme que encomanava la candidatura impulsada per Maragall. I no, res, ni el mínim afecte per la
proposta. Així, l’estira-i-arronsa entre els tres governs i

(CGPJ), s’havia significat
firmant el manifest Contra el indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la
dignidad amb 200 jutges
—————————————————————————————————

Vox fracassava el
13 de juny a Colón
i el clam en contra
tenia 25.000 veus
—————————————————————————————————

Robles contradiu el 2012
El cas més controvertit en
el si del Consell de Ministres va ser el de Robles,
que nou anys abans, el 29
de novembre del 2012, i
sent ella vocal del Consell
General del Poder Judicial

més. Entre els cofirmants
hi havia Santi Vidal com a
magistrat de l’Audiència
de Barcelona i la jutgessa a
Las Palmas i actual alt càrrec del Ministeri d’Igualtat
Victoria Rosell. “L’indult
implica afirmar la falta de

necessitat de l’execució de
la pena”, denunciaven els
firmants del manifest.
Espòiler de la concessió
En detriment d’una concessió exprés, el govern de
Sánchez –aleshores amb
Iván Redondo encara com
a guru i cap de gabinet sense saber que li quedava un
mes en el càrrec– va optar
per protagonitzar un llarg
espòiler en què durant un
any va desafiar la impopularitat de la mesura al sud
de l’Ebre i va anar explicitant cada dia més el criteri
favorable a la concessió.
“Des del principi, aquest
govern no ha ocultat mai
les intencions d’apostar

el COE –fins i tot la portaveu del govern, Patrícia Plaja,
ho va qualificar de serial– havia adquirit una pàtina de
no realitat, que ningú, en els fons, s’ho creia de veritat.
La plataforma Stop Jocs Olímpics va exigir, fa uns dies
al Parlament, l’aturada del projecte i que es parlés amb
els habitants del Pirineu per saber què necessiten.
L’entusiasme deu ser allà, ara, i caldria escoltar-los.

pel retrobament i la reconciliació. És molt important
superar episodis infaustos
que avergonyeixen el conjunt del país. Quan parlem
de Catalunya, ningú està
lliure culpa i tots hem comès errors”, havia dit ja el
29 de desembre del 2020
en el seu balanç d’any.
Colón xiula Casado i Cs
El que Sánchez no havia
imaginat és que arribaria
en un moment pletòric a
l’hora greu de la mesura
més impopular fora de Catalunya. I tot per regals de
la dreta. Vox va voler convertir la plaça de Colón en
un emblema contra els indults amb una manifesta-

ció que el 13 de juny va
aplegar només 25.000
veus, i hi van ser escridassats Pablo Casado (PP) i
Inés Arrimadas (Cs).
Ayuso fa escac al rei
Qui va fer més soroll aquell
dia va ser Ayuso a Gènova
abans de la manifestació.
“Què farà el rei d’Espanya
a partir d’ara? Firmarà els
indults? El faran còmplice
d’això?”, desafiava Ayuso
situant la culpa també a La
Zarzuela. Com si per Ayuso el rei belga Balduí, que
el 1990 va abdicar 36 hores per evitar la firma de la
despenalització de l’avortament per objecció de
consciència, fos un mirall

vàlid a Espanya. “La societat espanyola té molt clar
qui és qui en el trist pla
dels indults. I sap molt bé
que ningú tret de qui els
promou i els aplaudeix és
responsable d’aquest acte
profundament immoral i
tràgicament equivocat.
No hi ha cap més còmplice
que ells”, etzibava Casado
a Ayuso sense sospitar que
nou mesos després seria
convertit per ella en carn
d’obra de Shakespeare.
Els indults van posar fi
a la carrera de Campo, que
ha tornat a la justícia que
ell va corregir des de la política. Si la pel·lícula dels
indults admet nous girs de
guió, el temps ho dirà. ■
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Un any sense por

TROBADA · El diari reuneix els exconsellers Dolors Bassa i Josep Rull per intercanviar sensacions a un any de la concessió
dels indults, ara pendents de revisió pel viratge del Tribunal Suprem (TS) DISCREPAR · Malgrat no estar a primera línia d’ERC
i JxCat, s’encallen en les mateixes qüestions: en com desplegar un nou full de ruta, la mobilització, la unitat i la taula de diàleg
Jordi Alemany
GIRONA

U

n any de llibertat condicionada, parcial i reversible
després de 1.221 dies a la
presó per la sentència del
Tribunal Suprem (TS) del 14 d’octubre que condemnava els líders
polítics de l’independentisme del
2017. L’exconsellera de Treball,
Afers Socials i Família Dolors Bassa (ERC) i l’exconseller de Territori
Josep Rull (JxCat), condemnats a
complir 12 anys i 10 anys i sis mesos de presó respectivament per
un delicte de sedició, al qual a Bassa s’hi afegeix el de malversació,
explicaven en un cara a cara organitzat pel El Punt Avui dimarts
passat –que es pot veure íntegrament al web– quin era el seu estat
d’ànim, com afrontaven el nou viratge del Tribunal Suprem (TS)
per un canvi de composició pel qual
acceptava els recursos de Vox, el

PP i Cs perquè es revisessin els indults concedits pel govern espanyol.
Gairebé una hora van estar conversant ordenadament de sentiments, estats d’ànim i sensacions, i
en la darrera mitja hora la xerrada
va agafar més caire de debat. Just
en qüestionar-los sobre el futur de
l’independentisme sense ser a la
primera línia política, i conceptes
com la mobilització i la unitat. Ja
no va ser necessari introduir cap
element més per constatar que
s’encallen en les mateixes qüestions que els partits a què pertanyen entorn de com desplegar una
estratègia per assolir la independència. Ells mateixos van anar contraposant idees i introduint qüestions com el full de ruta, la taula de
diàleg o les fortaleses i febleses de
l’Estat espanyol, entre d’altres.
L’espera d’un any
“A la llibertat, t’hi acostumes molt

fàcilment, ser pres costa molt.” Així expressava Josep Rull l’estat
d’ànim d’un any, malgrat recordar
que la inhabilitació per a qualsevol
càrrec públic els ha obligat a reinventar-se i a canviar de vida. L’exconseller treballa a Mútua Terrassa, a 300 metres de casa seva, porta els nens i els va buscar a l’escola i
intenta recuperar tot aquell temps
que “algú va decidir robar-nos”, fet
al qual Bassa li comenta: “No el recuperarem mai.” L’exconsellera
posa en relleu les dificultats per recuperar una vida, també laboral, ja
que la sentència els deixa inhabilitats per a cap vinculació amb l’administració, que en el seu cas ha
significat no poder continuar exercint en una escola concertada, perquè una part de les nòmines es paguen amb diner públic, ni afrontar
una jubilació com han fet molts altres companys de més de 60 anys:
“Has d’anar a l’empresa privada i
necessites sis anys per poder-te ju-

Actes arreu
Tant Dolors Bassa
com Josep Rull combinen la seva activitat laboral, ella com a tècnica en una fundació privada de Torroella de
Montgrí, i ell com a responsable del programa Compromís Verd
de Mútua Terrassa,
amb activitats de suport als partits, entitats i represaliats, i tenen l’agenda plena per
les presentacions dels
seus llibres arran de la
seva experiència des
del 2017. Bassa va escriure amb la seva germana Montserrat,
‘Carregades de raons’i
Rull, ‘1 dia d’octubre i 2
poemes: quan l’esperança venç la por’.

bilar, i no ho he pogut fer”, rebla,
recordant en el seu cas el jou econòmic del Tribunal de Comptes,
malgrat les rebaixa de la responsabilitat comptable que el ministeri
fiscal els imputa per la sentència
del Suprem que la condemna a
malversació per l’1-O.
Els presos polítics condemnats
mantenen relació i es troben en diversos actes públics, presentacions
de llibres, i tots nou han coincidit
un parell de vegades i ja en preparen una tercera: “No parlem de
presó” per no “furgar la ferida”, explica Rull, i Bassa admet que s’ha
creat “un vincle molt íntim” amb
Meritxell Borràs i Carme Forcadell,
amb les quals mensualment es posen al dia “de les coses més personals”.
La concessió d’indults i la revisió
Els dies previs a la concessió dels
indults, l’exconsellera els va viure
“amb molts nervis” perquè la infor-
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Dolors Bassa

❝

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

No hi ha arguments
per ara agafar el recurs
i abans no. Vol dir que
el tribunal està
polititzat totalment

❝

Vingui el que vingui, la
família ho ha passat
molt malament, i per
tant tampoc ho vull
preparar per tornar a
passar-ho malament

❝

Em rebel·lo quan diuen
que no teníem les
estructures d’estat. Al
meu departament era
l’agència de protecció
social, i estava feta

i enfortits
mació no els arribava directament,
se n’assabentaven pels mitjans, i
tot el procés judicial era ple de girs i
incerteses. Rull identifica dos moments rellevants que els obrien la
finestra: la resolució de l’Assemblea de Parlamentaris del Consell
d’Europa en què qualifiquen la democràcia espanyola de “defectuosa” i la comparen amb Turquia, i
els dos vots particulars als recursos
d’empara que els van denegar al
Tribunal Constitucional (TC). “A
partir d’aquí vam percebre que aniria molt ràpid”, afegeix, rebent el
matís de Bassa recordant-li que no
en tenien la certesa, perquè altres
episodis com l’informe d’Amnistia
Internacional “vam pensar que
aniria molt bé, i després no passava res”. La compareixença de Pedro Sánchez anunciant els indults
va ser rebuda amb alegria, però
“conscients que és parcial i reversible”, coincideixen, i ara amb el canvi de posició del Suprem admetent
els recursos per revisar-los, ha reforçat aquest “neguit”.
Rull assegura que amb aquesta
revisió, que es podrà conèixer “en
qüestió de mesos” i que sembla que
“ho volen sotmetre a debat de tot el

ple del Suprem i no de la secció de
la sala tercera, “pot passar qualsevol cosa”. El terrassenc es posa el
vestit d’advocat per reforçar la idea
d’“imprevisibilitat absoluta” pel
canvi “copernicà” de doctrina sobre qui té la legitimació activa per
presentar un recurs davant d’un
indult. I corregeix Bassa, que pensava que només havien d’entrar a
revisar la forma de l’indult, dient
que “el calat” del que van fer, tenint en compte l’excepcionalitat
del delicte, ara diuen que “interpel·la tothom”, l’interès general. I
vist els precedents del judici, recordant que els han condemnat entre
altres qüestions per fer ús de les
xarxes socials, “reiterar delictivament vol dir fer una piulada”, explica Rull. Per aquest motiu ambdós
asseguren que no han de viure amb
por, com s’hi van conjurar, perquè
“si no la presó haurà sigut en va”,
com també “el sacrifici social de
molta gent”, afegeix Bassa. Davant
d’una justícia polititzada, que desmantella el seu mateix estat de
dret “per combatre unes idees legítimes defensades pacíficament”,
“si tu vius amb por ets mort, no hi
ha futur, no hi ha esperança”, sen-

tencia Rull. I posen els exemples de
l’espionatge que han justificat la
trama de l’operació Catalunya que
ara s’investiga a Andorra, o les detencions de “de manera il·legal i illegítima” que posen de manifest
fins a quin punt el concepte de la
unitat d’Espanya passa per damunt de tot i de tothom utilitzant
els poders legislatiu, l’executiu i el
judicial amb la “complicitat del Tribunal Constitucional”, especifica
Rull.
Per ell, això demostra que no és
un Estat fort sinó feble, teoria que
continua afirmant més endavant,
però Bassa en discrepa recordant
que la repressió ha sigut fortíssima, amb 3.500 represaliats, que
també afecta les famílies i els entorns propers.
Del que pugui passar no en parlen amb la família perquè “ho han
passat molt malament” i tampoc
vol preparar-ho perquè ho tornin a
passar igual, comenta la republicana, entomant-ho amb filosofia:
“Com en la vida, quan t’hi trobis,
farem.” Això sí, malgrat els patiments, l’entrada a la presó “ens ha
Passa a la plana següent

Els exconsellers
Dolors Bassa i Josep
Rull van estar gairebé
una hora conversant
sobre els indults a la
redacció d’El Punt
Avui de Girona, on es
van fer una abraçada
efusiva només
d’arribar i van
conversar amb el
director, Joan Vall
Clara ■ MANEL LLADÓ

Josep Rull

❝

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

Reiterar delictivament
vol dir fer una piulada.
Compte i no diguis, no
pensis, no facis, perquè
tornaràs a la presó. Si
vius amb por, ets mort

❝

Tinc molt clar que si
passa [la reversió de
l’indult], segur que no
aniré voluntàriament a
la presó, al Suprem o a
l’Audiencia Nacional

❝

La unitat és el primer
aprenentatge que
estem desaprenent de
manera inquietant. El
segon és que l’Estat és
més feble del que ens
pensem
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El relator de
l’ONU demana la
prohibició de l’ús
de Pegasus
a Òmnium denuncia que “l’Estat

espanyol ha incomplert la seva
obligació d’investigar els fets”

Dolors Bassa escolta atentament Josep Rull durant la conversa que van mantenir dimarts passat ■ MANEL LLADÓ
Ve de la plana anterior

Dolors Bassa

Josep Rull

No pots demanar que es
mobilitzi la gent en un
moment en què hi ha
una forta repressió i la
covid

M’angoixa la
desmobilització
que hi ha en aquests
moments

❝

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

agermanat molt més, ens ha fet
molt més família”. A casa de Rull
tampoc parlen de la possibilitat de
tornar a la cel·la, però ja adverteix:
“No aniré voluntàriament a la presó, al Tribunal Suprem o a l’Audiencia Nacional”, com van fer en el passat per evitar la imatge dels Mossos
detenint membres del govern de
Catalunya.
Crítiques i renúncies
Amb la concessió dels indults, els
presos polítics han rebut crítiques i
han hagut de sentir que ho havien
negociat a canvi de renunciar al
mandat de l’1-O o a la independència. Bassa reconeix que li sap greu
però intenta no donar-hi importància perquè el referèndum i el seu
mandat “tots el reivindiquem molt”
en tots els actes i “tenim molt clar
com ho vam fer i el perquè”. A banda, rebla, “no és veritat” perquè “ni
s’han negociat, han vingut forçats”.
Rull apel·la al preu personal i col·lectiu que van pagar i que sabien, aplicant sense dubtar i fins on van poder la declaració d’independència; a
repassar qui són, què han fet, què
han dit i què continuen plantejant,
mentre recomana als companys
“respirar fondo i comptar fins a
deu” quan sentin certs comentaris.
Futur de l’independentisme
El debat entre ells es torna més intens quan són interpel·lats sobre
com veuen el futur de l’independentisme fora de la primera línia política, tot i que fan servir molt argumentari de partit. Bassa comença
recordant que els independentistes

d’aleshores ho continuen sent, que
la repressió ha fet el seu efecte, com
també la covid, i que encara hi ha
persones a l’exili, i defensa: “Necessitem acumular forces” i perseverar
per “fer-ho millor més endavant”.
Rull de seguida salta per exposar:
“M’angoixa el moment de desmobilització” amb temes com l’espionatge de Pegasus i el de la llengua, que
al seu parer haurien provocat una
gran mobilització en el període anterior. I hi incorpora la demanada
d’unitat com a aprenentatge del
2017 que “ens fa imbatibles”. Pensa
que aquest és “un primer aprenentatge que intueixo que estem desaprenent de manera inquietant”, i
reclama fer “una cartografia compartida del que hi ha darrere del
mur” per desplegar un nou full de
ruta amb el qual mobilitzar la ciutadania. La republicana li replica: “És
el que hem dit fa molt temps”, defensa que ERC n’ha fet un llibre explicant-la, i que la darrera posada en
comú d’Òmnium i molta gent al carrer reconeixen que no podem “replicar exactament el mateix que vam
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fer” ni “implementar demà” el resultat de l’1-O amb l’aprenentatge
acumulat. Els exconsellers s’embranquen en com fixar i travar
aquest full de ruta, i hi ha retrets
amb la boca petita, es parla de les famoses estructures d’estat i l’exconsellera introdueix la taula de diàleg
de la qual no s’aixecaran, posant
d’exemple que Ucraïna i Rússia en
tenen una i es qüestiona: “Ells, que
els estan matant, volen parlar i nosaltres no voldrem?” Torna la discrepància quan Rull li retreu que a l’altre cantó no volen dialogar perquè
l’Estat espanyol veu que no hi té res
a perdre, i la republicana protesta
perquè tampoc són prou “forts” perquè en la negociació “només hi ha
una part de l’independentisme”.
Coincideixen, i en diverses ocasions, a destacar que en tot els procés sempre hi ha hagut maneres de
pensar diferents en els partits i entitats independentistes, però critiquen que ara s’està instal·lat “en la
picabaralla permanent”, que és un
dels grans desmobilitzadors de la
ciutadania. ■

El relator especial de l’ONU sobre els drets a la llibertat de
reunió pacífica i associació, Clement Voule ■ ACN

Redacció
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El relator especial de
l’ONU sobre els drets a la
llibertat de reunió pacífica
i associació, Clément Voule, va assegurar ahir que el
Catalangate és un cas “rellevant” i creu que s’ha de
pressionar els estats perquè s’aturi l’ús del Pegasus. Alertat del cas d’espionatge massiu a polítics i
activistes independentistes pel president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, en una sessió del Consell de Drets Humans de
l’ONU, Voule va instar
aquest òrgan a “adoptar
mesures contundents”
perquè els països “prohibeixin l’ús de Pegasus”:
“Ens posa en perill a tots.”
Mentrestant, aquest relator aposta per una “moratòria en la venda d’aquest
tipus de programaris espia”.
En la seva intervenció,
el president d’Òmnium va
reclamar a Voule que intervingui perquè el govern
espanyol “faci una investi-

gació immediata” del Catalangate. “L’Estat espanyol va utilitzar Pegasus
per atacar el cor de la democràcia: la societat civil i
l’oposició política”, va denunciar Antich, lamentant que l’executiu del
PSOE i Podem hagi “incomplert la seva obligació
d’investigar” l’espionatge

La denúncia
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“L’Estat espanyol va
utilitzar Pegasus per
atacar el cor de la
democràcia: la societat
civil i l’oposició política”
Xavier Antich

PRESIDENT D’ÒMNIUM

a l’independentisme.
“Per això”, va dir: “Òmnium pressiona aquests
organismes internacionals perquè ajudin a esclarir els fets i se’n pugui sancionar els responsables.”
“És fonamental per garantir que aquests actes intolerables no es repeteixin
mai”, va concloure Antich.
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El COE s’inclina per ajornar al
2034 la candidatura dels Jocs
aVilagrà es troba a Palau amb Blanco, que en descarta una de conjunta amb Aragó, i li insisteix que
Catalunya hi pot aspirar sola el 2030 a El govern presentarà “d’aquí a pocs dies” el nou projecte en solitari
Òscar Palau
BARCELONA

El govern no llença la tovallola i presentarà en qüestió “de dies” un projecte
propi per aspirar a organitzar sense la col·laboració
d’Aragó els Jocs d’hivern, si
pot ser els del 2030, si bé el
COE s’inclina per fer ara
taula rasa i demorar la candidatura al 2034. Així ho va
anunciar ahir al vespre la
consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, després
de reunir-se al Palau de la
Generalitat amb el president de l’organisme, Alejandro Blanco, que va donar per “descartada” l’opció de presentar una candidatura conjunta, constatada en els intents de les darreres setmanes la incapacitat, per motius “polítics i no
tècnics”, de tancar una entesa amb el president aragonès, Javier Lambán.
“L’acord tècnic ha estat
torpedinat per l’Aragó”, va
acusar Vilagrà, que li va retreure l’actitud “irresponsable” en tota la negociació,
i que alhora va lamentar el
“silenci clamorós” del ministre d’Esports, Miquel
Iceta. “No ha defensat els
interessos de Catalunya”,
va acusar-lo.
Tot i que al llarg del matí
filtracions del mateix COE
i del govern espanyol ja donaven per fet que Blanco
anunciarà avui, després de
la reunió del seu consell executiu, que renuncia a presentar candidatura el 2030
i que segurament es faci foc
nou per anar al 2034, Vilagrà no es rendeix i encara
va recordar ahir al dirigent
olímpic que Catalunya fa
molt de temps que “treballa” en el projecte, fins al
punt que ja té gairebé a
punt la nova proposta per
presentar-se en solitari
–que ella mateixa va encarregar la setmana passada a
la responsable tècnica, Mònica Bosch–, basada en els
informes redactats l’anterior legislatura. El govern
presentarà el nou document aviat, primer a la comissió territorial formada
pels representants del Piri-

Catalunya ho haurà d’explicar molt bé”, va sentenciar la portaveu d’ERC,
MartaVilalta, que va carregar contra els líders socialistes, com Iceta i el cap de
l’oposició, Salvador Illa. Vilalta va qualificar tot plegat de “sainet” i va acusar
el govern espanyol i el COE
d’haver “cedit al xantatge”
d’un “personatge tan pintoresc com el president
d’Aragó” per raons partidistes com acontentar un
dels seus barons, deixant
el Pirineu sense aquesta
“oportunitat”. La republicana, això sí, va assegurar
que el govern no variarà els
seus plans d’inversió al territori. “Espanya prefereix
anul·lar la candidatura
abans que aquesta sigui
únicament catalana”, va
acusar igualment el portaveu de Junts, Josep Rius,
que va constatar que la decisió de descartar el projecte el 2030 és “més política que esportiva” i va acusar també els socialistes de
ser còmplices del fracàs
pel silenci davant la posició de Lambán.
El PSC, entretant, va
continuar llençant pilotes
fora i es va limitar a lloar la

La frase
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La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en l’atenció als mitjans que va fer ahir a la tarda ■ ACN

neu a fi que l’esmenin i hi
donin el vistiplau final, i
després al COE, que espera
que se la faci seva i al seu
torn la presenti al COI. Vilagrà, que veu bona “predisposició” en l’organisme, va
insistir a Blanco que no cal
esperar al 2034 per presentar la candidatura, si bé
aquí va admetre que probablement ho acabi demorant. “Ens sentim preparats per anar al 2030, però
sembla que pel calendari
del COE no podrà ser possible”, va dir la consellera,
que en tot cas va remetre a
l’explicació que aquest pugui donar avui dels “termes
de l’agenda olímpica en els
pròxims anys”. Això sí,
sempre “amb el lideratge
català”. Segons Vilagrà, la
consulta al Pirineu es farà
igualment quan la proposta rebi el vistiplau del COE,
si bé no va avançar dates.
Tot i que ahir Lambán
no s’hi va referir, en espera
del que avui expliqui Blanco, fonts del govern aragonès, en canvi, van assegurar a Efe que el COE ja els va
avançar el cap de setmana
la intenció de descartar la
candidatura, i van culpar

Laments d’autoritats i empresaris; joia de Stop JJOO
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Les autoritats del Pirineu van
lamentar en general la probable decisió del COE de descartar la candidatura el 2030. Els
consells comarcals del Ripollès i el Berguedà ho veuen
com una “oportunitat perduda” per projectar la zona al
món i reclamen al govern que
impulsi igualment millores en
infraestructures perquè “les
necessitats hi són amb Jocs o
sense”. Els seus presidents van
defensar a l’ACN que cal
aprendre del que ha passat per
afrontar una nova candidatura
amb més solidesa. Des del
Berguedà, així, Josep Lara no
veuria malament que s’ajornés al 2034, si bé creu que
hauria de ser només catalana
per no reproduir el bloqueig

aragonès. Des del Ripollès,
Joaquim Colomer va criticar
que el govern volgués explicar
el projecte quan encara no estava prou treballat amb el territori i va lamentar la inversió
de diners i temps perduts. “Podem preguntar-nos quin Aragonès ha estat, el català o el
territori veí, però més que buscar culpables cal assumir que
no hem fet bé la feina des del
principi”, va exposar. Alcaldes
com el de la Seu i el de Puigcerdà també van lamentar el
que consideren una oportunitat perduda.
Josep Castellarnau, president de la Federació d’Hostaleria de Lleida i cap de la plataforma favorable als Jocs, va remarcar que els empresaris del

Pirineu estan “molt emprenyats” i “decebuts” amb la
classe política per haver deixat
escapar una “oportunitat única” i va demanar al govern i al
COE que comencin a treballar
pel 2034, sigui “sols o acompanyats”. En canvi, la plataforma Stop JJOO es va felicitar a
Twitter per la retirada del projecte el 2030, si bé va recordar
que resten “incògnites” com
saber quants diners públics
s’hi han “llençat” o què se’n farà dels consignats per als Jocs.
En tot cas, continuaran organitzats perquè tampoc se celebrin en anys posteriors i reclamen “l’aturada de tots els
macroprojectes, inversions pel
territori i un altre model econòmic”.

del fracàs la Generalitat
per la “intransigència” de
no voler negociar un projecte “de país” i d’“igual a
igual”. L’alcalde de Saragossa, Jorge Azcón, de visita ahir a Catalunya, va qualificar la decisió de “mala
notícia” i va apostar per
“exigir responsabilitats”

perquè no s’hagu pogut
materialitzar un projecte
“tan il·lusionant” per al Pirineu.

propostes en solitari per al
2030, i que el COE triaria.
Ara, però, sembla que s’ha
fet enrere d’aquesta opció,
fet que els partits que donen suport al govern atribuïen ahir al matí a pressions polítiques. “Si algú
prefereix que no hi hagi
Jocs perquè no els faci sola

Crítiques d’ERC i Junts
En tot cas, Blanco havia
suggerit fa alguns dies que
tant Catalunya com Aragó
podien presentar les seves

“Els pròxims dies
estarem en condicions
de presentar proposta
amb el lideratge
absolut de Catalunya”
Laura Vilagrà

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

feina de Blanco per buscar
el consens “en un context
políticament complicat”,
segons el regidor a Barcelona, Jaume Collboni, que
va evitar pronunciar-se sobre si donaria suport a un
projecte català en espera
de les explicacions que doni avui el COE. Els comuns
i la CUP, en canvi, van felicitar-se per l’encara oficiosa retirada de la candidatura el 2030, si bé reclamen que tiri endavant
igualment el pla d’inversions previst al Pirineu,
basat en un nou model econòmic. La CUP, això sí, va
incidir que hauria d’haver
estat el govern qui retirés
la candidatura, i el seu diputat Xavier Pellicer va
qualificar de “nefasta” la
gestió de Vilagrà, perquè
segons ell “no hi ha hagut
transparència, no s’ha tingut en compte el territori i
s’han malgastat diners públics” en una candidatura
“sense cap tipus de futur”. ■

