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Més de 1.400
persones tenen la
malaltia, la majoria
homes d’entre 20 i
60 anys

Situada al mas de
Santa Magdalena, a
Móra d’Ebre, a la
Xarxa d’Espais de
Memòria

La verola del
mico avança a
Catalunya

Dignificada la
fossa més
gran de la
Guerra CivilNacional

Seran unes vacances enra-
rides, les que la política ca-
talana està a punt d’enfi-
lar. Les intenses últimes
setmanes de juliol, enceta-
des amb el diàleg entre go-
verns sense Junts i culmi-
nades amb la suspensió de
la presidenta del Parla-
ment Laura Borràs, per
part de diputats d’ERC, la
CUP i el PSC –amb la pila
de retrets mutus, alguns
pujats de to, que això ha ge-
nerat–, han tensat com
mai les relacions entre els
dos socis. Junts, que dime-
cres ja va denunciar la “de-
riva” de la taula cap a altres
qüestions i va exigir la
compareixença del presi-
dent, Pere Aragonès, per
donar explicacions, acusa-
va dijous ERC de voler eli-
minar “adversaris polí-
tics”. Tan gran és l’enuig,
de fet, que han rebutjat
presentar candidat per as-
sumir les funcions de Bor-
ràs, tampoc a la primera vi-
cepresidència tot i l’oferi-
ment d’ERC, fet que mos-
tra que estan disposats a
allargar la interinitat tant
com calgui, però també
que la ferida és profunda i
ara no tenen gens de ganes
d’asseure’s a pactar-hi res.
“Ells han creat el proble-
ma, que ells el solucionin”,
etzibaven fonts de Junts
consultades ahir.

De fet, els sectors més
afins a Borràs –fins i tot el
mateix expresident Quim
Torra, tot i no ser militant,
ho demanava dijous– em-
penyen per marxar del go-
vern i deixar els republi-
cans en una evident mino-
ria de molt incert futur. En

aquest sentit, en les últi-
mes hores, segons avança-
va el digital El Món, s’han
multiplicat les seccions lo-
cals de Junts –Igualada,
Terrassa, Tortosa, el Ven-
drell, Canet, Argentona...–
que s’han adreçat a l’exe-
cutiva nacional per carta
per reclamar-li accions
“urgents” i “contundents”
pel que consideren un in-
compliment de l’acord de
governabilitat per part
d’ERC. Demanen, així, que
s’acceleri la possibilitat de
convocar una consulta a
les bases per decidir sobre
la continuïtat en el govern,
una opció a la qual en l’úl-
tim congrés fa dues setma-
nes es va evitar posar ca-
lendari i que es va deixar
en tot cas per a més enllà
de l’1-O, passat el debat de
política general i la presen-
tació del balanç de l’acció
de govern en què ja fa di-
versos mesos que treballa.

El cert, però, és que la
posició no és ni de bon tros
unànime dins del partit, i
altres fonts consultades
ahir confirmaven que ara
mateix no hi ha previst en-
cetar aquest debat intern.
De fet, a les executives que
s’han fet aquesta setmana
no se n’ha parlat, i fins i tot
la dura nota oficial de su-
port a Borràs que va eme-
tre Junts dijous acabava
fent una crida a “aturar la
dinàmica caïnita” que im-
pulsen alguns sectors inde-
pendentistes, i es conjura-
va dient que el partit “mai
atiarà la flama de la divi-
sió”. “El nostre adversari
és l’Estat i no altres inde-
pendentistes, per molt que
pensem que s’equivoquin”,
destacava.

Ahir, un diputat consi-

derat de l’òrbita de Borràs,
Joan Canadell, tancava un
fil a Twitter en què con-
demnava la suspensió as-
segurant que “és tan greu
que en qualsevol situació
normal caldria abandonar
el govern, sí”. “Però a nos-
altres ens han votat per fer
la independència, i si mar-
xem ens allunyem de la in-
dependència”, continua-
va, i concloïa: “En tot cas
seran els afiliats que tin-
dran l’última paraula.” Ell
mateix ha recordat els úl-
tims dies que sortir del go-
vern no implicaria convo-
car eleccions. “I és obvi que
si el deixem seguiran go-
vernant dos anys i mig més
amb el suport del PSC i co-
muns i allargant l’autono-
mia”, ha advertit.

Partits que es van inte-

grar a les llistes electorals
de Junts, això sí, s’han de-
cantat també per trencar
l’executiu. “Si Junts vol li-
derar el camí cap a la inde-
pendència, cal que faci un
esforç i un sacrifici pel país
i deixi ja aquest govern au-
tonòmic”, afirmava dijous
Reagrupament, que dona-
va ple suport a Borràs. Ahir
s’hi afegia Demòcrates,
primer amb el suport ex-
plícit també de l’expresi-
denta Núria de Gispert, i
després amb una nota del
partit en què s’anunciava
que obre un “procés de re-
flexió interna” per valorar
si continua donant suport
al govern. En aquest cas,
això sí, el detonant són els
acords de la taula de diàleg
de dimecres, que suposen
un “punt d’inflexió molt

greu” per la “renúncia efec-
tiva del govern” al mandat
de l’1-O. “Acatar per escrit
la submissió a la Constitu-
ció Espanyola en l’àmbit
d’una taula que hauria de
negociar la independència
però en la qual ni tan sols
se’n parla ja no deixa espai
per a cap mena de dubte”,
diu la nota, en què s’afegeix
que això “fa molt difícil que
es pugui reconduir la situa-
ció cap a la unitat tan ne-
cessària”. Fins i tot Primà-
ries va reaparèixer ahir a
Twitter per denunciar els
“escarafalls permanents”
sense “cap resultat” en
clau nacional.

El govern, “blindat”
Tot i algunes diferències
públiques mostrades per
consellers de Junts arran

de la taula de diàleg, el go-
vern s’ha volgut blindar
fins ara d’“interferències
externes” dels partits, tot i
que la consellera de la Pre-
sidència, Laura Vilagrà,
admetia dijous a RAC1 que
el cas Borràs “no ajuda” i
caldrà veure “què acaba
passant, i com”. “Tot im-
pacta a la política catalana,
no ha estat plàcida en els
darrers anys, i aquest epi-
sodi tampoc no ho és”, con-
cloïa. Ella mateixa, de fet,
contestava a Junts que ja
tenen informació “de pri-
mera mà” de la taula i que
el president no ha de com-
parèixer. No sembla, en tot
cas, que la fins ara bona
convivència interna s’hagi
ressentit per ara, i ahir al
matí la consellera de Junts
Gemma Geis i el d’ERC Ro-

Òscar Palau
BARCELONA

ERC i Junts, relacions t
TOPADA · Els socis enfilen vacances
en un dels moments més tensos pel xoc
per la taula de diàleg i la suspensió de
Borràs FRONT · Veus de Junts clamen
per deixar l’executiu, si bé la direcció no
ha obert el debat, i ERC està tranquil·la

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent (ERC), i la consellera
d’Universitats, Gemma Geis (Junts), ahir amb el president, Pere
Aragonès, abans d’un acte a Palau ■ JORDI BEDMAR
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Pluja sobre la bilis
L’APUNT d’ERC i els de Junts s’han fet insuportables i els polí-

tics, lluny de posar pau, han atiat el foc. L’esperada
pluja que ahir va arribar amb força a molts indrets se-
ria bo que netegés aquest odi i enterrés la bilis perquè,
sincerament, és insuportable. Molt em temo, però,
que això no ho escampa ni la pluja. Haurem de desit-
jar que ens caigui un meteorit?Mireia Rourera

Tot l’afer de Laura Borràs ha sigut la gota que ha fet
vessar el got dels insults i les desqualificacions a les
xarxes socials entre la gent d’un país que havia anat
agafada de la mà, fent cadenes humanes i manifesta-
cions multitudinàries les imatges de les quals havien
fet la volta al món. Els darrers anys l’ambient està en-
verinat i les desavinences entre els simpatitzants

ger Torrent compartien
amb normalitat un acte
oficial a Palau amb el presi-
dent, Pere Aragonès. En
l’últim consell executiu di-
marts vinent podran ana-
litzar l’horitzó que s’obre.

Des d’ERC, entretant,
transmeten tranquil·litat i
constaten que les posi-
cions a Junts no són unàni-
mes i ningú els ha dit que
pensin sortir del govern.
Els republicans, això sí,
també estan molestos amb
la virulència del discurs de
Borràs dijous després de
ser suspesa, quan va re-
treure, per exemple, que
cinc diputats “amb noms i
cognoms” havien vingut
vestits de “jutges hipòcri-
tes”. Alguns crits racistes
contra la diputada d’ERC
Najat Driouech a l’exterior

per part de seguidors de
Borràs també van provo-
car dures condemnes per
part dels republicans. En
una carta oberta ahir,
Driouech denunciava els
fets i reflexionava que cap
atac racista “pot tenir ca-
buda ni justificació, tam-
poc la discrepància ideolò-
gica”. “De fet, segurament
la línia vermella la vull més
clara amb qui comparteixo
objectiu polític”, subratlla-
va, i proclamava que és “in-
tolerable” i manifestava el
seu “rebuig frontal a qui
embruti el moviment inde-
pendentista” amb “man-
tres racistes inadmissi-
bles”. Líders com l’expresi-
dent Carles Puigdemont o
el líder parlamentari de
Junts, Albert Batet, li han
mostrat el seu suport. ■

ocades
L’ANC va criticar durament
en un comunicat ahir el “pre-
tès” diàleg entre governs, que
qualifica de “pantomima”
que només permet a Pedro
Sánchez “blanquejar” la re-
pressió contra l’independen-
tisme. “L’acceptació d’aquest
marc és una rendició per part
de l’actual govern”, denuncia
l’entitat, que lamenta que la
taula ha anat “rebaixant plan-
tejaments” i avui només ser-
veix a La Moncloa per presu-
mir al món que ha “pacificat”
el conflicte. “Aquest fals dià-
leg no només no ens fa avan-
çar, sinó que ens fa retroce-
dir”, carrega en la nota, i acu-
sa el govern de jugar “a
aquest joc de traïdoria”. En el
comunicat també critica que
no s’ha parlat més del Cata-
langate, ni de la persecució
als síndics de l’1-O ni de la
“desestabilització” del Parla-
ment, sense aclarir si es refe-
reix al cas Borràs. L’Assem-
blea acaba fent una crida a
“sortir al carrer” per la Diada
per “desemmascar i enter-
rar” el “fals i trampós diàleg”.

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

L’ANC diu que el
diàleg és “fals”
i fa “retrocedir”

El Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya
(BOPC) va oficialitza ahir
i, per tant, va fer efectiva la
suspensió de tots els drets i
deures de Laura Borràs
com a diputada i com a
presidenta de la cambra.
El BOPC recull que la me-
sa, “ha acordat, per majo-
ria, amb el vot contrari de
la secretària segona [Au-
rora Madaula], la suspen-
sió de tots els drets i deures
establerts al reglament de
la president, Laura Borràs
i Castanyer, com a diputa-
da i, en conseqüència,
acorda també la suspensió
de totes les seves atribu-
cions com a presidenta del
Parlament establertes al
reglament, amb efectes
des del moment de l’adop-
ció d’aquest acord”. Tam-
bé estableix que, d’acord
amb el primer apartat de
l’article 40 del reglament,
la vicepresidenta primera,

Alba Vergés, la substituirà
“amb els mateixos drets,
deures i atribucions”.
L’acord al BOPC el signen
el secretari primer, Ferran
Pedret, i Vergés.

Una vegada feta efecti-
va la suspensió de Borràs,
el seu advocat, Gonzalo
Boye va explicar ahir a Ca-
talunya Ràdio les conse-

qüències jurídiques que
tindrà aquesta decisió po-
lítica: “Si està suspesa de
drets i deures, també està
suspesa d’aforament i, per
tant, el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya ja
no és competent”. La in-
terpretació que dona Boye
és que “el TSJC ja no és
competent i, per tant, es-

perem que el cas retorni a
un jutjat ordinari. L’afora-
ment també entra dins
aquest paquet”. Una situa-
ció que es podria produir
encara que no perdi l’acta
de diputada, tot i que sí que
perd els seus drets i fun-
cions, com per exemple
poder votar.

Prenent com a base tots
aquests arguments, Boye
assegura que d’aquí a un
temps hi podria haver can-
vis: “Veurem com la causa
marxa del TSJC.” Una no-
va estratègia de la defensa
de Borràs que se suma al
matís de Boye sobre el cas:
“No existeix la malversa-
ció, la fiscalia acusa Borràs
de falsedat i prevaricació,
no sé per què continuen
obstinats en el que diu el
jutge Carlos Ramos. No en-
tro a definir què ha fet un
òrgan polític [la mesa del
Parlament], però parlen
d’un delicte de malversa-
ció, i haurien fet bé, els
membres de la mesa, de
llegir-se l’escrit.”

a El ‘Butlletí Oficial’ fa efectiva la suspensió de tots els drets i deures de la líder
de Junts a L’advocat creu que, per tant, ha de ser jutjada per un jutjat ordinari

El BOPC oficialitza la
suspensió de Borràs i Boye
diu que ja no és aforada

Clara Ribas
BARCELONA

Laura Borràs, al centre, saluda, en sortir, un mosso d’esquadra, acompanyada per Aurora Madaula i Francesc Dalmases ■ ACN

Un dels episodis que han fet
augmentar la tensió al vol-
tant de la suspensió de Bor-
ràs ha estat el ja anomenat
cas Dalmases. Després d’una
intensa entrevista al progra-
ma FAQS a Laura Borràs, el
diputat Francesc de Dalma-
ses, suposadament, va es-
broncar una periodista de
TV3 amb la líder de Junts de
testimoni. La comissió de la
Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA) al
Parlament va aprovar ahir per
unanimitat la compareixença

de Dalmases. A més, la CCMA
i TV3 es van comprometre
ahir al Parlament a prendre
mesures per evitar que es re-
peteixin casos semblants.

D’altra banda, la junta del
Grup de Periodistes Ramon
Barnils va anunciar ahir que
ha acordat, per unanimitat,
expulsar Dalmases per l’inci-
dent a TV3. En un comunicat
emès ahir, la direcció de l’en-
titat considera que el diputat
va vulnerar “greument” els
objectius fundacionals de
l’organització.

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

Dalmases s’explicarà al Parlament
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El relat policial i mediàtic
d’una suposada connexió
russa per finançar l’inde-
pendentisme, que hauria
protagonitzat Josep Lluís
Alay, l’excap de l’oficina de
Carles Puigdemont, es des-
fà com un terròs de sucre i
afegeix un ingredient més
en les relacions ja tenses
entre JxCat i ERC. El ma-
gistrat del jutjat d’instruc-
ció número 1 de Barcelo-
na, Joaquín Aguirre, que és

qui porta les investiga-
cions del cas Volhov de l’oc-
tubre del 2020, va arxivar
provisionalment aquesta
peça en no trobar prou in-
dicis de delicte en un supo-
sat negoci de compraven-
da de petroli entre Rússia i
la Xina i que alguns vincu-
laven al finançament il·le-
gal de la independència de
Catalunya. A més, en la re-
solució el jutge considera
que no hi ha cap indici “sò-
lid” que l’operació petrolie-
ra fos delictiva, “per més
que no tingui sentit comer-

cial”, i afirma que tampoc
té clar que l’operació s’aca-
bés realitzant, tot i que es
va fer una paga i senyal de
300.000 dòlars.

La investigació es va dur
a terme arran de la inter-
venció del telèfon d’Alay,
on es van trobar docu-
ments digitals i també ar-
ran d’un informe de la
Guàrdia Civil que va inter-
venir una conversa que va
tenir amb l’empresari rus
Aleksander Dimitrenko,
que el felicitava per l’opera-
ció de la venda a l’empresa

xinesa. Tot i que el fiscal
anticorrupció va presen-
tar recurs a l’Audiència de
Barcelona perquè ordenés
al jutge Aguirre arxivar les
investigacions contra
Alay, aquest va ser desesti-
mat i van continuar. El ma-
teix Dimitrenko, en decla-
racions al jutge, va assegu-
rar que el motiu de les feli-
citacions era perquè tan-
car l’operació podria ser
beneficiós econòmica-
ment per a Catalunya, ja
que els seus ports es po-
drien convertir en una via

d’entrada de gas. L’advo-
cat d’Alay, Gonzalo Boye,
ja havia presentat també
un recurs a l’Audiència de-
manant que s’aturessin les
investigacions del jutjat
per “delirants” i “extrava-
gants”. Aguirre ha acabat
arxivant la peça finalment
i Boye feia una piulada as-
segurant que “les menti-
des tenen les potes curtes”
i lamentant que era “tot
fum i que havia fet molt de
mal”.

En aquesta última reso-
lució, el jutge assegura que

manté que les dades obtin-
gudes del telèfon podien
fer-se servir en altres peces
del cas, com ara el destí
dels 300.000 euros que ha-
via de gestionar l’exdirec-
tor del Consell Català de
l’Esport, Gerard Figueras.

Retrets a Rufián
El relat de les connexions
russes va obrir un altre
front de disputa entre
JxCat i ERC quan el porta-
veu republicà al Congrés,
Gabriel Rufián, va donar
per bones les suposades
reunions d’Alay amb emis-
saris russos el 2019 per
obtenir complicitats a fa-
vor de l’independentisme i
les va ridiculitzar –l’ende-
mà es va disculpar pel to–
dient: “Són senyorets que
es passejaven per Europa
reunint-se amb la gent
equivocada perquè així
durant una estona creien
que eren James Bond; no
ens representen.” A les
xarxes, i en resposta a una
altra piulada de suport de
Puigdemont, Alay ja re-
cordava aquest episodi:
“No ens podran restituir
mai tot el mal que ens han
fet en els aspectes profes-
sional, polític i personal;
molt especialment aquells
que semblaven companys
de lluita”, i l’expresident a
l’exili lamentava que “al-
guns se’n van aprofitar
sense escrúpols. No espe-
rem cap solidaritat. Però
tenim memòria”.

El vicepresident i porta-
veu de JxCat, Josep Rius,
també va fer referència a
aquest episodi de Rufián
demanant a “tots aquells
que van donar crèdit inte-
ressadament, van fer cal-
do gros i fins i tot van ela-
borar el relat de James
Bond responent a un pe-
riodista d’ultradreta, rec-
tifiquessin i demanessin
disculpes”. ■

a Aguirre no veu indicis de “criminalitat” en una operació de compravenda de petroli entre Rússia i
la Xina a L’investigat, Puigdemont i Rius recorden a Rufián que va abonar la tesi i en va fer mofa

Jordi Alemany
BARCELONA

El jutge arxiva la trama russa
d’Alay i l’independentisme

Josep Lluís Alay, exportaveu de l’oficina del president Carles Puigdemont ■ JOSEP LOSADA

El jutjat d’instrucció nú-
mero 23 de Barcelona va
admetre a tràmit dimarts
la querella de l’Assemblea
Nacional Catalana pel Ca-
talangate, segons informa
aquest divendres l’entitat
en un comunicat.

Inicialment es va pre-

sentar al jutjat d’instruc-
ció número 32, que no la
va acceptar, però sí que ho
ha fet el 23. L’ANC denun-
cia que es va espiar il·legal-
ment els seus expresi-
dents, Elisenda Paluzie i
Jordi Sànchez, amb el pro-
grama Pegasus de l’em-
presa israeliana NSO en-
tre el 2017 i el 2020. L’en-
titat assegura que l’objec-

tiu de la querella és “obrir
diligències judicials per es-
brinar qui hi ha al darrere
d’aquests fets delictius”.

El seu advocat, Toni
Abat i Ninet, assegura que
els autors “haurien de ser
membres dels poders pú-
blics de l’Estat” tenint en
compte “els fets i l’interès
polític que generen” Palu-
zie i Sànchez.

Segons va destapar l’or-
ganització CitizenLab el
mes d’abril passat, i van
recollir alguns mitjans,
una seixantena de polítics
i activistes independentis-
tes van ser espiats amb Pe-
gasus. Els afectats estan
presentant querelles per
separat i ja hi ha diversos
jutjats que n’han admès
en els últims mesos. ■

Un jutjat admet investigar
l’espionatge a l’ANC amb Pegasus
Redacció
BARCELONA

L’anterior presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, al
Parlament Europeu per l’esclat del cas d’espionatge ■ ACN
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La fossa comuna més gran
de la Guerra Civil localit-
zada fins ara a Catalunya
ja és un lloc de memòria
històrica digne. A l’espai,
situat al mas de Santa
Magdalena, a Móra d’Ebre
(Ribera d’Ebre), s’hi van
enterrar 177 soldats, dels
quals només se n’han po-
gut identificar dos. La fin-
ca, de titularitat privada,
és a uns tres quilòmetres
de la carretera principal
que connecta amb el mu-
nicipi. Allà s’hi van reunir
ahir familiars de soldats
republicans i autoritats
per oficialitzar la incorpo-
ració del mas de Santa
Magdalena a la Xarxa
d’Espais de Memòria de la
Generalitat de Catalunya.
Els dos plafons instal·lats
que senyalitzen la zona
expliquen el context histò-
ric de l’espai i la interven-
ció arqueològica realitza-
da, amb especial referèn-
cia al paper del lloc en l’or-
ganització sanitària repu-

blicana. En aquest sentit,
aquest espai passa a for-
mar part de les rutes dels
espais de memòria de la
batalla de l’Ebre.

La intervenció al mas
de Santa Magdalena es va
iniciar el desembre del

2020 i va finalitzar el juliol
del 2021; com a resultat,
es van exhumar els cossos
dels soldats i es van recu-
perar restes de material
mèdic. De fet, la fossa esta-
va associada a un hospital
de campanya de l’exèrcit

republicà, que s’hauria ha-
bilitat al mas durant la ba-
talla de l’Ebre. Durant l’ac-
te, la consellera de Justí-
cia, Lourdes Ciuró, va des-
tacar la importància de re-
cuperar espais com aquest
per no oblidar el passat.

“Els paisatges de memòria
també ens parlen. I no els
podem emmudir, tal com
durant més de setanta
anys van fer aquells que
van silenciar la veu dels
qui van perdre la guerra”,
va afegir. ■

a Al mas de Santa Magdalena, a Móra d’Ebre, es van enterrar 177 soldats republicans, dels quals
només se n’han identificat dos a Entra a formar part de la xarxa catalana d’Espais de Memòria

La Generalitat dignifica la
fossa més gran de la guerra

Redacció
MÓRA D’EBRE

El mas de Santa Magdalena, actualment la fossa més gran localitzada a Catalunya ■ ACN

Andreu Flores Flores, d’A-
renys de Mar, i Josep Aubeso
Rovira, de Barcelona, són avui
dia les dues úniques perso-
nes identificades dels 177
cossos localitzats a la fossa
del mas de Santa Magdalena.
Recuperar la identitat dels
dos soldats que van lluitar al
front de l’Ebre va ser possible
gràcies a les coincidències
genètiques amb l’ADN apor-
tat pels seus familiars en el
marc d’un projecte d’identifi-
cació genètica nascut el 2011
a la Universitat de Barcelona i
impulsat per la Generalitat a
partir del 2016.

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

Andreu Flores
Flores i Josep
Aubeso Rovira

El Partit Popular (PP) i Ciuta-
dans (Cs) van presentar ahir
un recurs conjunt al Tribunal
Constitucional(TC) contra di-
versos articles del decret so-
bre els projectes lingüístics
dels centres educatius i la llei
sobre el català a l’escola que
es va aprovar al Parlament a
principis del mes de juny, en
resposta a la sentència que
vol imposar un mínim del
25% de català a les escoles.
Les dues formacions van fer
aquest pas, anunciat a finals
de maig, l’endemà que el Tri-
bunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) anunciés
que portava la llei i el decret al
TC en considerar que intro-
dueixen un model que “tren-
ca” la paritat de les llengües
oficials i que xoca amb la in-
terpretació que aquest tribu-
nal va fer sobre la llengua en
la sentència de l’Estatut, afec-
tant drets fonamentals. Popu-
lars i taronges creuen que les
dues normes vulneren la carta
magna en no fer referència al
castellà com a “llengua vehi-
cular”, i també “l’estatut d’au-
tonomia i la mateixa doctrina
del tribunal” en la sentència
de juny del 2010. ■ J.A.

PP i Cs fan efectiu
el recurs al TC per
la llei del català

Els treballadors del Parlament
que encara gaudeixen de les
llicències per edat –la possibi-
litat de cobrar sense acudir al
lloc de feina els últims anys de
la seva vida professional–
s’hauran de reincorporar l’1 de
novembre, amb algunes ex-
cepcions. Així ho ha aprovat la
mesa, que també ha implan-
tat un nou sistema de reduc-
ció de jornada i de sou pro-
gressiva amb la possibilitat de
cobrar la pensió de jubilació
màxima sense treballar a par-
tir del tercer any. La comissió
d’Afers Institucionals ha vali-
dat aquesta proposta de la
mesa ampliada –formada
pels membres de la mesa i un
representant de cada grup
parlamentari–, que preveu
que els funcionaris que s’hi
reincorporin al novembre pu-
guin acollir-se al nou sistema
amb “millores de la jornada
laboral”. Quan la cambra va
decidir que no es concedirien
més llicències per edat calia
decidir sobre les persones
que ja gaudien d’aquest privi-
legi o bé que l’havien sol·lici-
tat, però no el tenien concedit
encara. El nou sistema de re-
ducció de jornada progressiva
no té el vistiplau dels funcio-
naris. ■ REDACCIÓ

Jornada reduïda
per substituir les
llicències per edat

Sense corbata –posant-se
com a exemple d’estalvi
energètic tot i que minuts
després agafava l’helicòp-
ter a La Moncloa per fer un
trajecte de 26 quilòmetres
fins a l’aeròdrom de Torre-
jón de Ardoz–, el presi-
dent Pedro Sánchez va
oferir ahir el tradicional
balanç de curs amb l’infor-
me Cumpliendo i va fer
una valoració en to descor-
dat de com veu el moment

català dos dies després de
la tercera cita de la taula
de diàleg. El president es-
panyol es va agafar a l’úl-
tim baròmetre del CEO
per celebrar que el 52% no
vulgui la independència i
ho va lligar a l’èxit del dià-
leg que ell encarna amb la
Generalitat. “Ahir [per di-
jous] hi va haver una molt
bona enquesta, i no per-
què donés el PSC com a
primera força, sinó per-
què deia que el 52% de la
societat catalana està en
contra de la independèn-
cia. I això té tot a veure
amb una societat catalana
que està farta del conflicte
i que el vol superar i vol re-
trobar-se amb l’altra part
de catalans i amb la resta

de germans al conjunt
d’Espanya, però també té
a veure amb aquelles for-
macions que estem apos-
tant pel diàleg i desjudicia-
litzant la crisi”, va dir.

En més d’una hora de
balanç, en què es va vantar
de complir el 53,3% de les
promeses de la investidu-
ra (1.494), Sánchez no es
va referir a Catalunya, i
només al final d’un torn de
preguntes –adjudicades
prèviament pel servei de
premsa de La Moncloa i no
obert– hi va entrar forçat
per una última qüestió.

Taula de llarga durada
Per Sánchez, la taula de
diàleg –el preu que ERC va
imposar a la investidura–

que naixia el 26 de febrer
del 2020 i que celebrava la
tercera reunió dimecres a
La Moncloa ha de ser un
fòrum de llarga durada i

no conjuntural. “Mentre
hi hagi un govern progres-
sista crec que hi haurà un
govern a Madrid amb vo-
luntat de dialogar amb la
seva contrapart a Catalu-
nya”, va dir. El missatge
del president espanyol
busca reforçar l’aposta del
president Pere Aragonès i
pretén obrir els ulls a
Junts perquè imagini com
seria l’alternativa si el
2024 hi hagués un govern
d’Alberto Núñez Feijóo,
però el cert és que lligar el
desinflament de l’inde-
pendentisme a l’èxit de la
taula de diàleg no ajuda
ERC en el torcebraç estra-
tègic amb Junts i la CUP.
Sánchez lloa que la terce-
ra cita de la taula consagri
“el respecte a l’ordre de-
mocràtic i a la seguretat
jurídica” i “abandonar
qualsevol via d’imposició
unilateral” i “tot allò viscut
el 2017”. “Gràcies a l’es-
forç de tots ho estem supe-
rant”, va reblar. ■

Sánchez lliga l’èxit de la taula
i el 52% no independentista

David Portabella
MADRID

a “Té a veure amb les
formacions que
apostem pel diàleg
i la desjudicialització”

Pedro Sánchez, ahir a La
Moncloa ■ CHEMA MOYA / EFE
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