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ERC i Junts es distancien a les
portes de la taula de diàleg

a Els republicans insten els socis a no posar-hi “pedres”, i els repliquen que cal girar full i mobilitzar
de nou l’independentisme a Vilagrà confia a obtenir ja resultats i demana avaluar-ho a final d’any
Ò. Palau / E. Bella
BARCELONA

Arribarà d’aquí a només
unes hores –tot fa pensar
que demà o demà passat–
la tercera reunió de la taula
de diàleg i negociació, i les
posicions dels socis de govern respecte a aquesta
qüestió semblen més allunyades que mai. La consellera de la Presidència,
Laura Vilagrà, i la portaveu
d’ERC, Marta Vilalta, van
refermar ahir que confien
que la reunió servirà per
tancar les primeres concrecions sobre l’agenda
antirepressiva, i van recordar a Junts que l’aposta pel
diàleg figura a l’acord entre
els partits i al primer punt
del pla de govern. “Al final
vam redactar que, malgrat
l’escepticisme, Junts collaborarà de forma honesta
i lleial en la taula. Doncs
d’això es tracta”, etzibava
Vilagrà a Catalunya Ràdio,
on recordava, a més, que
l’informe Cilevics del Consell d’Europa també reclama un “procés de negociació profund i honest”. “Ens
agradaria que al camí s’hi
sumessin tots els companys de viatge, en lloc de
posar-hi pedres”, hi afegia
Vilalta després de l’última
reunió de la permanent
d’ERC abans de vacances.
“Qui se n’exclou en el fons
ens està debilitant, fa un
flac favor als interessos de

Els portaveus d’ERC, Marta Vilalta, i Junts, Josep Rius, després de les reunions de les seves directives ahir ■ ACN / JUNTS

l’independentisme i als
grans consensos”, acusava, fins i tot, els seus socis.
Lluny de donar-se per
al·ludit, però, Junts va refermar el discurs per distanciar-se de la taula, ja
que el seu portaveu, Josep
Rius, reclamava “girar full i
passar a l’acció”. Per ferho, es proposa reprendre
els contactes per refer la
unitat estratègica, i consensuar entre totes les forces i entitats independentistes una nova etapa basada en la “confrontació democràtica” que forci una
negociació “real” sobre la
qüestió de fons, el dret a

l’autodeterminació. “És
l’únic que resol el conflicte
polític”, resumia Rius, que
si bé deia que aniran “pas a
pas” en funció del que surti
de la taula, ja es resignava
al fet que des de la política
no es podrà canviar la “lògica perversa” d’una part de
la justícia espanyola, i posava com a exemple la repetició que s’ha ordenat
del judici als síndics de
l’1-O que havien estat absolts. “A una part del poder
judicial espanyol cap reunió no l’aturarà”, lamentava.
Sigui com sigui, Vilagrà
recordava que els socis es

Cuixart, ariet d’Òmnium
contra el Catalangate
Redacció
SANT JUST DESVERN

Òmnium està desplegant
una doble estratègia per
plantar cara al cas d’espionatge contra l’independentisme conegut com a
Catalangate. Per un costat
portarà arreu del país actes de divulgació sobre
aquest episodi de repres-

sió, com el que ahir es va
fer a Sant Just Desvern, i
per un altre compta amb
Jordi Cuixart com a ariet
de la denúncia internacional d’aquest cas de repressió que afecta almenys 65
persones.
Com a president d’Òmnium Civil Rights Europe
(OCRE), Jordi Cuixart va
explicar a l’acte d’ahir a

través de vídeo conferència que serà l’encarregat
de representar l’estratègia
internacional d’Òmnium
a Europa, amb l’objectiu
de seguir denunciant la
vulneració de drets fonamentals per part de l’Estat
espanyol. Per això, Cuixart traslladarà temporalment la seva residència a
Suïssa. Cuixart va expli-
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“És una llàstima que
Junts renunciï a ser
allà on podem
confrontar idees amb
l’Estat i defensar els
nostres objectius”

“La negociació no
s’aconsegueix
apuntalant un govern
de l’Estat sinó
mobilitzant de nou
l’independentisme”

PORTAVEU D’ERC

PORTAVEU DE JUNTS

Marta Vilalta

Josep Rius

“D’ara fins a final d’any mirarem quins resultats s’obtenen, i si no, una altra etapa”, insistia, posant pressió a les parts.
La consellera confia a
tancar “acords parcials”
per desjudicialitzar el conflicte, en la línia per exemple del delicte de sedició o
d’acusacions particulars
per mobilitzacions al carrer. “S’ha volgut posar fi al
moviment independentista des del punt de vista judicial, i ens hem conjurat
per trencar aquesta dinàmica”, resumia, i avisava el
govern espanyol que si
creu que ho resol amb
l’agenda del reencuentro
“va molt equivocat”. També Vilalta advertia que “el
temps de les bones paraules i les intencions es va
acabant”, i negava que
ERC hagi renunciat a l’autodeterminació, ja que els
avenços que hi pugui haver
en matèria antirepressiva
són “l’etapa prèvia” a poder
entrar “en el fons” del conflicte, que és el dret a decidir. “Perquè això passi el
millor marc és posar fi a la
criminalització i la judicialització, ho hem d’anar
fent tot”, subratllava.
Des del PSC, la portaveu
Elia Tortolero celebrava la
nova taula per pactar
“punts de trobada”, i si bé
evitava entrar en possibles
acords, es mostrava a favor
d’una reforma del delicte
de sedició, punt pel qual els
comuns també proposaven ahir que es comenci.
“Entenem que en el moment que hi hagi consens
per part dels diferents
grups i pugui anar avançant, el govern espanyol la
portarà al Congrés i podrà
tirar endavant”, raonava
Tortolero, que insistia
també que es convoqui una
taula entre partits a Catalunya. ■

van donar uns mesos per
negociar, i llavors s’avaluarà i si no va bé s’obrirà “una
nova etapa”, però no creu
que s’hagi arribat encara a
aquest punt. “Hi hem
d’aprofundir i hi hem de
creure; si no t’hi impliques

i no treballes, segur que no
obtens resultats”, assenyalava, i recordava que enguany hi haurà com a mínim dues taules i, per tant,
dues ocasions per tancar
acords, fins i tot alguns que
no es puguin explicar.

car que a través d’Òmnium Civil Rights Europe
(OCRE), que encapçala
des del mes de febrer, portarà la denúncia del Catalangate a Nacions Unides.
Al marge d’aquesta activitat, Cuixart segueix fent
d’empresari al capdavant
d’Aranow, amb seu a Polinyà, al Vallès Occidental, i
ha començat a desenvolupar un centre d’innovació
a Suïssa amb una universitat del país helvètic.
A l’acte d’ahir, hi van intervenir també el president d’Òmnium, Xavier
Antich, i l’advocada penalista Anaïs Franquesa. ■

Jordi Cuixart va intervenir a l’acte d’ahir a Sant Just Desvern
a través d’una connexió per videotrucada ■ ÒMNIUM
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Laura Borràs i la secretària segona de la mesa, Aurora Madaula ■ ACN

Esquerra, disposada
que Junts mantingui
les funcions de Borràs
a L’operació requeriria una reforma de la mesa perquè el partit de Turull assumís una
vicepresidència a El TSJC retreu a la presidenta un “abús” de la figura de la recusació
Redacció
BARCELONA

ERC es va mostrar ahir
oberta a parlar amb Junts
perquè les funcions de la
presidència del Parlament
les mantingui el partit de
Jordi Turull en cas que
Laura Borràs sigui suspesa com a diputada. “Ser
suspesa no vol dir deixar
l’acta i que hagi de dimitir.
Estaria suspesa de diputada i de les funcions de presidenta. Aquí tenim un
compromís amb els pactes, a qui li pertoquen les

responsabilitats de la presidència és a Junts, i estem oberts a parlar perquè
l’acord segueixi vigent i es
compleixi”, va avançar la
portaveu
republicana,
Marta Vilalta, que va instar Borràs a fer un pas al
costat i que s’apliqui el reglament, que preveu la
suspensió de l’acta de diputat en cas d’obertura de
judici oral per corrupció.
Vilalta va insistir que els
republicans estan compromesos amb l’acord de
coalició, pel qual “les funcions de la presidència del

Recuperen de manera
inesperada un soldat
republicà a Agramunt
Redacció
AGRAMUNT

La direcció general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia ha
recuperat inesperadament
les restes òssies d’un soldat
republicà de la Guerra Civil
no identificat en un treball
arqueològic fet al glacis del

Pilar d’Almenara, a Almenara Alta (Agramunt). Les
restes van aparèixer la setmana de l’11 al 15 de juliol
en una excavació promoguda
per
l’Ajuntament
d’Agramunt en un jaciment del període medieval
al peu de la torre del Pilar
d’Almenara. No es tenia
constància de la presència

Oranich dirimirà sobre De Dalmases
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Parlament corresponen a
algú de Junts”. “Estem
oberts a parlar-ne i a arribar als acords necessaris
per respectar-ho per mantenir l’essència, segur que
hi ha diverses opcions”, va
dibuixar la portaveu. Entre aquestes opcions hi
hauria fer canvis a la mesa
de manera que Junts assumeixi la vicepresidència
primera, que actualment
està en mans de la republicana Alba Vergés.
En qualsevol cas, el moment de la veritat s’acosta,
després que el magistrat
del Tribunal Superior de
Justícia (TSJC) Carlos Ramos hagi rebutjat l’últim
recurs de la presidenta
Borràs per forçar-ne la recusació. El jutge considera
que Borràs ha incorregut
en un “manifest abús”
d’aquesta figura legal.
La defensa de Borràs,
exercida per l’advocat
Gonzalo Boye, va presentar la setmana passada un
recurs d’apel·lació contra
la decisió del jutge instructor de no admetre a tràmit
la seva recusació en un escrit en el qual retreia al
magistrat les seves presses per enviar-la a judici.
El jutge sosté que la seva
“preocupació” perquè el
procés contra Borràs no
experimenti dilacions indegudes “a causa d’actes
processals fraudulents o
abusius de les parts és absolutament legítima”.
L’acte d’obertura de judici oral podria ser imminent. La fiscalia demana
sis anys de presó per a Borràs i 21 d’inhabilitació pels
delictes de prevaricació i
falsedat documental per
haver fraccionat, suposadament, la contractació
de la Institució de les Lletres Catalanes per poder
adjudicar-la a dit a un
amic. ■

L’advocada Magda Oranich
instruirà l’expedient informatiu obert per Junts per Catalunya a petició del diputat i vicepresident del partit Francesc de Dalmases per aclarir
l’incident que va protagonitzar el 9 de juliol a TV3, on
hauria esbroncat una periodista. Oranich dirimirà si cal
portar el cas a la comissió de
garanties del partit. El portaveu de Junts, Josep Rius, va
destacar la “solvència i tra-

jectòria professional contrastada” d’Oranich, “també en la
defensa dels drets de les dones”. De Dalmases va denunciar al Parlament ser víctima
d’un linxament mediàtic “difícil de justificar”, mentre que
la presidenta del partit, Laura
Borràs, que hi era present en
el moment de la controvèrsia,
va assegurar en una entrevista a Televisió Espanyola que
el que ella ha llegit sobre el
cas no ho ha viscut.

de possibles restes de la
guerra enterrades en
aquesta àrea, i menys encara al costat de la torre medieval. La informació
d’aquesta excavació s’afegirà a la de les set fosses que
hi ha documentades al terme municipal d’Agramunt
en el mapa de fosses.
Les restes són d’un home adult que, d’acord amb
els materials que es van trobar associats a l’enterrament, pertanyia a la infanteria republicana i podria
estar relacionat amb un
búnquer defensiu proper.
Se n’extraurà ADN per obtenir-ne el perfil genètic. ■

Restes del soldat recuperat inesperadament al peu de la
torre medieval del Pilar d’Almenara ■ JUSTÍCIA
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OPINIÓ
Lluís Falgàs
—————————————————————————————————

Vacances
polítiques

D

urant l’estiu la política sol quedar en un
segon pla. Després
de mesos de desacords i
pocs acords, els representants polítics espanyols i
els catalans se’n van de vacances per intentar desconnectar i recuperar forces de cara al nou curs. Enguany els deures no s’hauran acabat fins que no hi
hagi la taula de diàleg a
Madrid i, d’altra banda, que
no s’aclareixi en els pròxims dies –és possible que
sigui a principis de setembre– el futur de l’escó de la
presidenta Laura Borràs
quan el Tribunal posi data
al judici oral. Llavors, Borràs haurà de convocar la
mesa del Parlament, etc.
L’afer del diputat Francesc
Dalmases anirà quedant
difuminat enmig del període de vacances. La seva
actitud és criticable, però
amb una bona disculpa
–que hauria d’haver fet en
el seu moment– n’hi hauria
d’haver prou per no insistir
en un tema que té poc recorregut i que queda a
l’àmbit de la classe política
i periodística. La taula de
diàleg té més calat polític
malgrat que l’esperit generalitzat fins i tot pel mateix
govern i sobretot per part
de l’oposició es basa a intuir que no servirà de gaire
res i els independentistes
hauran de buscar noves
vies en cas que sigui sincer
el seu prec d’urgència en
favor de l’autodeterminació i de l’amnistia. Més
atents haurem d’estar davant el fet que els països
del sud d’Europa encaren
amb males perspectives
econòmiques els pròxims
mesos per l’elevat endeutament que tenen. Sobretot el cas d’Espanya, Itàlia i
Grècia. Una situació internacional complicada. Les
administracions catalana i
espanyola hauran de gestionar el problema i no podran malbaratar esforços.
En els parlaments les vacances pràcticament han
començat i el mig gas pot
solucionar alguns temes
que només el temps resoldrà. Bon estiu. ■

