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Josep Rius Vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya

“Si hi havia una estratègia pel
diàleg, l’ha enterrat el PSOE”
INFLEXIÓ · “El Catalangate marcarà un abans i un després; celebrem que ERC hagi vingut a les posicions de Junts” UNITAT ·
“Aquesta setmana hem tingut una posició de força a Madrid, i quan la tens és quan avances” RUTA · “És imprescindible, ja que
anem per on vam pactar en l’acord d’investidura” MIRA · “A qui deixa cada setmana un informe el CNI és al president espanyol”
PES PESANT
A JUNTS

Òscar Palau
BARCELONA
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Persona molt
propera a Puigdemont,el nom
de Josep Rius i
Alcaraz (Barcelona,1974) és un
dels 65 que apareixen en la llista
d’espiats del Catalangate.Triat
diputat l’any
passat,tot just
ha fet el salt a la
primera línia política en els últims mesos,
quan ha estat
nomenat portaveu de Junts,
partit del qual és
vicepresident,si
bé aclareix que
no aspira a la secretaria general.

l cas Torrent va ser el detonant del Catalangate?
Va destapar uns primers
casos, però tant ERC
com Junts feia temps que sospitàvem que se’ns podia estar espiant, i d’aquí venia molt també
la nostra posició de no donar estabilitat al govern a Madrid i de
ser molt escèptics amb la taula
de diàleg, perquè sabíem que
era un engany. Sabíem que estava morta perquè no es reunia,
però ara, després del Catalangate, sabem que està enterrada.

S’ha venut que el govern la congela com a mesura de pressió...
Vull creure que el Catalangate
marcarà un abans i un després.
Celebrem que ERC hagi vingut
a les posicions de Junts, que
eren que la taula de diàleg era
de silenci, perquè no es reunia,
i silenciadora, perquè permetia
a Pedro Sánchez anar pel món
fent veure que el conflicte amb
Catalunya estava normalitzat, i
res més lluny. A banda, tal com
demanàvem des del principi,
aquesta setmana hem vist que
la posició de l’independentisme
a Madrid anava coordinada; cal
que ho sigui sobretot perquè no
ens tornin a enganyar. L’estabilitat s’ha vist que es donava a un
govern que ens estava espiant.
Paradoxalment, pot ser un detonant per a l’anhelada unitat?
Crec que sí, i confio que així serà
també per part d’ERC i la CUP.
Si hi havia una estratègia pel diàleg, l’ha enterrat el PSOE, enganyant i espiant. I per tant no hi
ha cap altra solució, és imprescindible que hi hagi unitat d’acció a Madrid, sobretot ara, per
poder agafar una posició de força
en allò en què coincidim tots,
que és que volem culminar la independència de Catalunya i assolir una república efectiva.
Fins al febrer es va intentar
consensuar un full de ruta, sen-
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se èxit. Això podria servir d’esperó per tornar-ho a intentar?
És imprescindible que anem per
allà on vam pactar en l’acord
d’investidura. Vam pactar un recorregut en la taula de diàleg
com volia ERC i, tot i que hi érem
reticents, vam dir que hi seríem,
però se’ns hi va vetar i se’ns va
espiar mentrestant a tots. Però
en el pacte també hi havia la
creació d’un espai de tot l’independentisme per consensuar els
següents passos, i amb aquesta
ERC que finalment ha vist que la
via que havia emprès era un engany i no porta enlloc, és imprescindible que tornem a la unitat
independentista. Aquesta setmana hem tingut una posició de
força a Madrid; el PSOE s’ha hagut d’espavilar per altres bandes
per tirar endavant les seves iniciatives, i quan tu tens una posició de força, és quan avances.
Quan hem tingut capacitat per
poder fer confrontació amb l’Estat, és quan hem estat capaços
d’avançar més. Quan no n’hem
tingut, és quan hem estat més

debilitats, se’ns ha enganyat més
i fins i tot hem generat més desencís entre l’electorat i el simpatitzant independentista.
No creieu que la d’ERC pot ser
una reacció puntual?
Vull creure que, davant la gravetat dels fets, s’ha creuat una
línia vermella, més enllà que és
un compromís d’ERC que va
permetre la investidura de Pere
Aragonès. I aquí ho lligo amb
l’avaluació que estem fent de
l’acord de govern d’aquest primer any i amb el congrés que
hem de celebrar Junts, on fixarem l’estratègia per tirar endavant. Tindrem en compte l’avaluació, òbviament la comentarem amb els socis de govern...
Però ara es tracta d’executar el
que vam preveure en l’acord.
Vostè ha assenyalat Pedro Sánchez com a màxim responsable.
És imprescindible que doni la cara i parli d’una vegada. Mentre
no es donin explicacions i no hi
hagi una comissió d’investigació

efectiva, per a Junts el president
del govern espanyol és el màxim
responsable del Catalangate.
Creu que n’estava al corrent?
És el senyor X del Catalangate?
De moment el seu silenci el fa
còmplice. Ja es veuran les responsabilitats que s’hagin d’assumir després, tant polítiques
com judicials, com d’altres
branques de l’Estat que tampoc
descartem que hi hagin pogut
actuar. No ho focalitzem només
en el CNI i volem una investigació per veure qui més hi ha intervingut, tot i que és innegable
que a qui reporta el CNI, a qui
deixa setmanalment el seu informe sobre la taula, és al president, i per tant és imprescindible que doni explicacions.
Li demanareu la dimissió?
De moment estem en una fase
d’exigir que hi hagi una investigació a fons. El que segur que no
farem és comprar una possible
dimissió, que ja s’hauria hagut
de produir, de la ministra Ro-

bles per mirar d’enterrar el cas.
El govern espanyol primer negava l’espionatge mentre anaven sortint petites filtracions…
S’ha de veure què passa. Hi ha
unes clavegueres de l’Estat històriques, i el PSOE de fet no és
la primera vegada que les utilitza contra l’independentisme.
Cal obrir-les i desinfectar-les.
Ja assenyalen l’excusa que volien
investigar Tsunami Democràtic.
El fet que parlin de divuit investigats, quan un laboratori canadenc ja n’ha acreditat 65, demostra que aquestes informacions no s’aguanten per enlloc.
Al juny Junts haurà de triar nou
secretari general. L’adeu de Jordi Sànchez va ser concertat?
Ho va comunicar al president
Puigdemont, són decisions personals. En un acte de generositat, va dir que no aspiraria a la
reelecció per facilitar que hi hagi una renovació de l’executiva
que sigui de consens. En això
s’està treballant aquests dies.
Hi haurà una sola candidatura
encapçalada per Jordi Turull?
Junts és plural, transversal i té
una diversitat de lideratges, i
aquests són els que han de consensuar una llista única i dur-la
a votació de tota la militància.
Ha corregut el rumor que Puigdemont podria deixar la presidència
de Junts pel Consell per la República. Hi ha cap decisió presa?
No, aquesta és una decisió que
serà lògicament del president. Ja
serà ell qui comuniqui què fa finalment, però és indiscutible que
el seu lideratge a JxCat hi continuarà sent des de la posició que
sigui, perquè a més sobrepassa
el mateix espai de Junts, com es
demostra amb la seva presidència al Consell per la República o
amb el milió de vots en les eleccions europees. ■
sencera, a
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