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DIMARTS, 19 DE JULIOL DEL 2022

ERC convida JxCat a “prendre
decisions” si se sent
“incòmode” en el govern
a Marta Vilalta va defensar la taula de diàleg i es va preguntar si Junts no se

sent bé formant part d’un govern “republicà, d’esquerres i independentista”
Redacció
BARCELONA

La secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, va defensar ahir la taula de diàleg com a instrument per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol i va
recordat que forma part
del pla de govern subscrit
entre els republicans i
JxCat.
En roda de premsa ahir
dilluns, va assegurar que
“el millor que li pot passar
al país és tenir el president
que té i el govern actual” i
va instar JxCat a “prendre
decisions” si s’hi sent “incòmode”. “Potser la incomoditat la tenen ells de
formar part d’un govern
republicà, d’esquerres i independentista”, va plantejar.
Vilalta va respondre així a les intervencions que
diumenge van fer la presidenta de JxCat, Laura
Borràs, i el secretari general de la formació, Jordi
Turull, que es van desmarcar de la taula de diàleg
amb l’Estat.
Vilalta va lamentar que
no fessin “cap proposta” i
que “es dediquin a menystenir i atacar l’espai de negociació sense detallar
quina alternativa hi plantegen”. “Hem pogut escoltar moltes proclames i lle-
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“Es dediquen a
menystenir i atacar
l’espai de negociació
sense plantejar-hi
una alternativa”
Marta Vilalta

SECRETÀRIA GENERAL ADJUNTA D’ERC

La secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, ahir en roda de premsa ■ ACN

gir titulars, però la concreció, no”, va deplorar, i va
advertir que els problemes
“no es poden resoldre amb
proclames
autocomplaents o crítiques sense
proposta”.
La portaveu republicana va apostar per celebrar
la pròxima reunió de la
taula de diàleg, prevista
per a finals de mes, encara
que JxCat no “reflexioni” i
hi vulgui ser. “No creiem
que ens hàgim d’esperar
que JxCat es digni a venir
a la taula de negociació. No
esperarem que es posin

La proposta sobre successions

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

Sobre la posició dels seus socis de govern en matèria fiscal, després que al congrés
d’aquest cap de setmana
JxCat hagi apostat per eliminar els impostos de patrimoni i successions i rebaixar el
tipus màxim de l’IRPF del 50
al 45%, Vilalta va afirmar ahir
que aquesta aposta suposa
que el partit finalment es defineixi “com allò que ha estat
sempre: un espai de la dreta
independentista”. “Està bé

que es desacomplexin perquè fins ara no havia estat així”, hi va afegir.
Per la seva banda, la portaveu de Centrem, Àngels Chacón, va respondre ahir a la
proposta de Junts instant el
conseller d’Economia, Jaume
Giró, a ser “valent” i incorporar aquesta proposta al pressupost del 2023: “Que actuïn
en conseqüència en lloc de
cedir ideològicament i comprar el relat a ERC i la CUP.”

L’Audiència tomba la investigació
contra Alay pels seus viatges
Redacció
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha revocat la interlocutòria del jutjat d’instrucció
número 1 que investigava
el cap de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont,
Josep Lluís Alay, pel suposat enriquiment il·lícit

d’acord entre ells perquè
necessitem una resolució
democràtica del conflicte”, va subratllar.
En la mateixa línia també la líder dels comuns al
Parlament, Jéssica Albiach, va assegurar ahir
que no és bo escoltar Junts
intentant boicotejar la
taula de diàleg. “Entenem
i respectem que no hi participin, però que no intentin boicotejar-la”, els va demanar des de Cornellà.
També va reclamar que la
reunió de finals de juliol
“comenci a donar fruits” i
hi va afegir que seria una
“bona notícia” avançar en
la reforma del delicte de
sedició. “Ara que Pedro
Sánchez s’ha fet seva la

quan era un alt càrrec de la
Diputació de Barcelona.
En el cas Estela el jutjat
va ordenar investigar Alay
perquè un altre alt càrrec
de la Diputació, Jordi Castells, podria haver malversat fons públics, però el
jutge hi va afegir els suposats vincles d’Alay amb
Rússia. A més, li va oferir
declarar voluntàriament.

La defensa d’Alay i la fiscalia es van oposar a obrir
aquesta via d’investigació,
que van qualificar de
“prospectiva” i poc justificada o fonamentada en indicis sòlids.
En una contundent interlocutòria de sis pàgines, l’Audiència recrimina
al jutge instructor que fes
una segona interlocutòria

abans d’esperar la resolució de l’Audiència sobre els
recursos contra la primera interlocutòria, i ho qualifica de “sudoku processal” que suposa una “irregularitat processal” que
genera “indefensió” a
Alay. Per això, l’anul·la.
En el seu moment, el
magistrat Aguirre va veure indicis contra Castells

nostra proposta del delicte
de sedició, interpel·lem
ERC perquè també se la faci seva per poder avançar
en la necessària desjudicialització”, va indicar Albiach.
Per altra banda, interrogada pel congrés de
Junts d’aquest diumenge i
sobre el debat de si el partit ha de sortir del govern,
Albiach va dir que cada
partit té els debats que
considera necessaris però
veu “preocupant” que
“s’acabi desestabilitzant”
un govern “en un moment
en què es necessiten certeses”. “ERC hauria de veure
que certs pactes amb
Junts no són un bon negoci”, va advertir.

pels delictes de suborn,
blanqueig de capitals i
contra la hisenda pública.
I d’aquesta manera el jutge justificava que, si Castells va tenir aquest increment patrimonial sospitós, Alay també hauria de
ser investigat per si va actuar de la mateixa manera, ja que era en el càrrec
quan es van finalitzar diversos expedients de subvencions investigats en la
causa oberta el 2016 contra suposades ajudes irregulars de la Diputació a entitats vinculades al sobiranisme, en l’anomenada
operació Estela.

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís Falgàs
—————————————————————————————————

Millorar relacions

P

edro Sánchez i Pere
Aragonès milloren les
relacions davant el fet
que la tardor serà complicada socialment i econòmicament. Serà preferible que
tinguin els telèfons oberts
per apaivagar les emergències. Políticament, la prioritat de Sánchez és aprovar
els pressupostos i per a la
seva comoditat Pere Aragonès és clau. Amb la repetició dels vots de la investidura, Sánchez tirarà endavant
la legislatura. De moment a
Podem es mostren satisfets
amb anuncis de polítiques
d’esquerres i sobretot populistes, com ara la gratuïtat dels trens, i descarten
trencar el primer govern espanyol de coalició de la democràcia malgrat no estar
d’acord amb la vessant bellicista de la política exterior
de Sánchez. El president
espanyol és un mag i aconseguirà que hi hagi una taula de diàleg hispànica-catalana sense que pràcticament es parli de l’amnistia
ni de l’autodeterminació,
més enllà de les rodes de
premsa, com és el desig de
JxCat, que declina participar-hi. Un pèl minimitzat i
un pèl apagat, el conflicte
Catalunya-Espanya encara
segueix i n’hi ha per temps
amb governs continus del
PSOE i el PP. No es veu enlloc l’amnistia, tot i que és
possible que en els pròxims
mesos el Congrés s’avingui
a abordar la reforma del delicte de sedició, fet que implicaria poder revisar el judici del procés i col·locar en
millor situació judicial els
exiliats. Introduir la reforma
del delicte de sedició significaria un pas més que la
concessió dels indults, amb
la qual Sánchez es va creure que n’hi hauria prou per
tenir tranquil l’independentisme. És evident que una
taula de diàleg sense JxCat
no tindrà cap eficàcia. Només servirà per incrementar el malestar d’ERC i
JxCat, que pujarà de to
amb l’afer Borràs. Els veterans Ernest Maragall i Xavier Trias podrien millorar
relacions dins de l’independentisme. De ben segur que
ambdós arribarien a pactes
possibilistes per a la ciutat
de Barcelona malgrat que
siguin vistos com a “generació tap”.
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El TSJC retreu a Borràs que
dilati el judici amb recursos

a El tribunal confirma el processament de la presidenta del Parlament i desestima a la defensa la
recusació del jutge instructor a També li denega que pugui ser jutjada per un tribunal popular

trat, al·legant que va ser
nomenat el 2004 a partir
d’una terna proposada pel
Parlament al Consell General del Poder Judicial
(CGPJ), en la qual hauria
tingut “intervenció decisiva” el PSC, grup que ha
sol·licitat reiteradament
la dimissió de la líder de
JxCat. El tribunal, però, li

respon que són diverses
les sentències que han
descartat que l’origen parlamentari de la designació
d’un jutge sigui motiu de
recusació i conclou que
l’al·legat de la defensa “només pot considerar-se un
abús de dret i un frau processal” dirigit a apartar el
jutge predeterminat per la
llei i a “dilatar la tramitació, amb la finalitat de retardar la decisió a adoptar
sobre una eventual obertura de judici oral”.
A més, el jutge es pregunta en l’escrit “quina relació” té l’opció política que
representa Borràs amb els
fets investigats en la causa,
“qualificats tots –provisionalment– com a presumptes delictes relatius a una
actuació administrativa
sense connotacions polítiques de cap gènere”. També li recorda que només serà jutjada pels delictes de
falsedat i prevaricació que
li atribueix la fiscalia, i no
pel de malversació, que sí
que és competència del jurat popular. ■

Sánchez, Marlaska i Robles, en l’acte institucional per
commemorar el 72è aniversari de la Declaració Schuman ■ EFE

procés com a acusació popular, de manera que la interlocutòria del jutjat central d’instrucció ha de ser
necessàriament confirmada”.
D’altra banda, el comitè de l’eurocambra que investiga l’espionatge amb
Pegasus a la Unió Europea (UE) va iniciar ahir
les visites als estats afectats per l’espionatge. La
primera missió europarlamentària ha començat a
Israel, país d’on és l’empresa NSO, propietària de
Pegasus. En el calendari
hi ha posteriorment també visites de la delegació
del comitè a Hongria i Polònia –els governs dels
quals han admès la compra del programari d’espionatge–, així com als
Estats Units. De moment,
no hi ha cap visita programada a Espanya. Amb tot,
la missió a Espanya no està completament descartada. ■

Redacció
BARCELONA

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) va confirmar ahir
el processament de la presidenta del Parlament,
Laura Borràs, en una interlocutòria en què li retreu l’intent de “dilatar” la
causa i “retardar” l’obertura de judici oral en plantejar la recusació del jutge
instructor.
En una interlocutòria,
el magistrat Carlos Ramos
–designat instructor del
cas en substitució de Jordi
Seguí, que ha finalitzat la
comissió de serveis per la
qual va ser destinat a la sala penal del TSJC– desestima els últims recursos
presentats per la defensa
de Borràs. Aquest és el tràmit previ a dictar la interlocutòria d’obertura de judici oral contra la presidenta del Parlament i de
JxCat.
Aquest tràmit judicial
comporta el debat sobre la
seva continuïtat al Parla-

La presidenta del Parlament en una imatge d’arxiu durant un ple a la cambra ■ EFE
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“És un abús de dret i
un frau processal per
dilatar i retardar una
eventual obertura del
judici oral”
Carlos Ramos

MAGISTRAT JUTGE INSTRUCTOR

ment, que haurà de decidir si aplica a la presidenta
l’article del reglament de
la cambra que obliga a suspendre els diputats que
hagin de ser jutjats per
corrupció.
L’escrit d’ahir del jutge
rebutja la recusació que la
defensa de Borràs va presentar contra el magis-

La Generalitat
queda fora del
cas Pegasus
a El Parlament

Europeu inicia la seva
investigació i visita
Israel i Hongria

Redacció
BARCELONA

L’Audiencia Nacional va
rebutjar ahir que la Generalitat entri com a acusació popular en el cas Pegasus, en què s’investiga l’infecció als mòbils del president del govern espanyol,
Pedro Sánchez, i dels ministres de Defensa, Margarita Robles, i de l’Interior,
Fernando Grande-Marlas-

ka, i va confirmar el criteri
del jutge que dirigeix
aquestes indagacions, José Luis Calama, que ja havia desestimat fins en
dues ocasions la petició de
la Generalitat.
El tribunal assenyala en
la seva interlocutòria que
l’habilitació que preveu la
llei d’enjudiciament criminal respecte a l’exercici de
l’acció popular no inclou
les persones juridicopúbliques que, en conseqüència, precisen normes específiques. Segons els magistrats, “cap norma legal autoritza l’entitat recurrent
a personar-se en aquest

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Josep M.
Llaurador
Fortuny
—————————————————————————————————

Vergonya

N

o n’hi havia prou
amb espiar catalans
que ara, quan toca
els de Podem –que no havien badat boca– i periodistes estel·lars de l’esquerra es desferma l’orgia
del desprestigi. I, com que
la casa és gran, les cinc
grans constructores de
l’Estat s’han passat més de
vint-i-cinc anys corrompent
tots els concursos públics i
la CNMC els castiga amb
una quantitat que no arriba
ni al 10% del que guanyen
en un sol any. Però no és
cosa del passat, com diu el
PP, perquè Pegasus és ben
actual i, dels fons europeus
per la pandèmia, gràcies al
PSOE, les empreses catalanes només en veuran la
propaganda.
Les víctimes més anònimes de tots aquests despropòsits, a més, se senten
impotents i totalment desprotegides. Com poden denunciar-ho si pot ser la mateixa policia de l’Estat al
qual pertanyen que pot estar assetjant-les, espiantles o fent-los xantatge? I, si
se’n surten, qui els pot caure en el judici? Hi ha tants
togats que n’estan fins al
coll, i no pas de feina! El paper protector de les institucions públiques ha desaparegut del mapa de l’estat
del benestar, com ho va
fent el respecte als drets
fonamentals i aquests facinerosos, ja s’ha vist –i es
veu– que són capaços de
qualsevol cosa.
Potser els polítics no gosen plantar cara davant
tantes evidències perquè
tenen por per les seves empreses, famílies, carreres i,
qui sap, si per la pròpia vida; els manté immòbils i
inútils. L’extrema dreta –la
mateixa que governa des
de l’ombra tots els poders
fàctics– no els tem, ni els
veu com una amenaça per
als seus objectius; i heus
ací una ciutadania en mans
d’uns personatges foscos
que no han fotut mai brot i
que sempre han viscut –i
de quina manera!– gràcies
als impostos que paga. Sí,
fa molta vergonya tenir el
mateix DNI que aquesta
màfia i veure com van pel
món amb el cap ben alt tot
fent el ridícul.

