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Comiat d’Elsa
Artadi entre
llàgrimes

Garantir
el sistema
de caixers
automàtics

La líder de Junts a
Barcelona fa un pas
al costat per fatiga,
acompanyada per
Laura Borràs

ERC, JxCat, la CUP i
En Comú presenten
una proposta
parlamentària
conjunta

pOLÍTICA EL CATALANGATE A LES JORNADES DEL CERCLE

Aragonès arrenca una
NI PIU El president espanyol obvia el Catalangate en el seu
discurs al Cercle d’Economia ENCÀRREC La Moncloa intenta
desvincular-se de l’escàndol i nega que instés el CNI a espiar
TUTELA “Enlloc del món els serveis d’intel·ligència actuen a
la seva sense supervisió política”, respon la Generalitat
Emili Bella
BARCELONA

Pedro Sánchez és capaç
de presentar-se a Barcelona tres setmanes després
de l’escàndol d’espionatge
polític més massiu de la
democràcia –que afecta
un mínim de 65 independentistes i els seus entorns– i no dir-ne ni piu. És
el que va fer ahir el president espanyol en la cloenda de la reunió anual del
Cercle d’Economia, on va
obviar la qüestió i es va limitar a manifestar de manera genèrica el seu “profund respecte” per Catalunya i les seves institucions
i la seva “ferma voluntat
de continuar avançant en
el diàleg, la negociació i
l’acord”. Segons el mandatari socialista, que no accedeix a reunir la taula de
negociació des del setembre, tal “diàleg” i l’agenda
per al retrobament que
propugna estan “donant
els seus fruits”.
El cas és que, per part
catalana, el govern manté
que han de rodar caps.
L’endemà que la responsable del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), Paz Esteban, admetés en la comissió de Secrets Oficials
del Congrés que un jutge va
autoritzar el servei secret
a espiar Aragonès, el president espanyol amb qui es
va produir aquest espionatge i el president català espiat –l’últim de quatre de
successius– van parlar durant dos minuts i mig –una
mica més del que Joe Biden
va concedir a Sánchez a
l’octubre a l’inici del G20–
a peu dret mentre esperaven l’arribada de la presi-

denta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen,
a la reunió del Cercle.
Aquesta va ser l’audiència
freda que va oferir ahir
Sánchez a Aragonès, en
què el republicà va aprofitar per traslladar-li que la
situació és “molt greu” i que
han de trobar-se per parlar
cara a cara en profunditat
de manera urgent.
Després de tota la pressió exercida per ERC, Aragonès va aconseguir arrencar-li finalment el compromís d’una trobada, de la
qual no ha transcendit la
data, si és que existeix, per
—————————————————————————————————

Puigdemont envia
“a la merda” els
responsables de
l’espionatge
—————————————————————————————————

parlar de l’espionatge. Val
a dir que Sánchez ja es va
comprometre a reunir la
taula de diàleg a principis
d’any i ja som al maig. En
tot cas, fonts de La Moncloa van detallar que el dirigent socialista va assegurar al republicà que, efectivament, “cal resoldre la situació” i que “cal pensar en
els catalans”, i van confirmar que els dos presidents
es van “instar a concertar
una reunió”.
Davant de l’empresariat, Sánchez va voler reafirmar que treballa per
“construir convivència i
cohesió, fugint de la confrontació estèril i apel·lant
a la màxima unitat d’acció” i que “no hi ha propòsit
més noble per a qualsevol
responsable polític que
construir convivència per-

què els ciutadans, en un
moment tan especial i
complex, visquin en societats sense fractures”.
La Moncloa intenta desvincular-se de l’escàndol i,
malgrat que la ministra de
Defensa, Margarita Robles, justifiqués la ingerència als mòbils d’independentistes, nega que fos el
govern espanyol qui encarregués l’espionatge. “Els
serveis d’intel·ligència tenen com a funció trobar informació que pot ser rellevant, però no hi ha una ordre per part dels governs”,
va defensar la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a TV3.
Aragonès, en canvi, observa que “enlloc del món
els serveis d’intel·ligència
actuen a la seva sense supervisió política”. “No poden dir que ningú sap què
fa el CNI. El CNI treballa
per subministrar informació al govern. És inversemblant que hi pugui haver
un centre d’intel·ligència
que actua al marge del govern del qual depèn”, va
afegir a RAC1.
El president, que volia
alguna cosa més que una
fotografia o una trobada
fugaç amb Sánchez, va insistir a primera hora a Catalunya Ràdio que la crisi
allunya l’estabilitat de la legislatura espanyola. Tanmateix, va advertir que no
serà ell qui s’aixequi de
la taula: “Si algú es pensa
que abandonarem el procés de negociació, que s’esperi assegut.”
Justament, el president
a l’exili, Carles Puigdemont, al més pur estil de
José Antonio Labordeta,
va enviar “a la merda” tots

Els presidents Aragonès,
Von der Leyen i Sánchez,
amb Javier Faus, president
del Cercle d’Economia, ahir
a la Barceloneta ■ EFE / C.E.

L’independentisme protesta durant la visita
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’independentisme va manifestar la seva protesta per
l’espionatge durant la visita
de Pedro Sánchez a Barcelona. Diversos dels espiats, de
diferents colors polítics i entitats, es van concentrar davant de l’hotel on se celebrava la reunió del Cercle d’Economia, a la Barceloneta, per
reclamar transparència, assumpció de responsabilitats i
una investigació a fons sobre
l’ús del programa Pegasus.
JxCat i la CUP van remarcar
que la taula de diàleg ara no
és possible. L’encara secretari general de Junts, Jordi

Sànchez, va demanar a ERC
que reconsideri el seu suport
al govern espanyol al Congrés
i no veu condicions per mantenir “la farsa” de la taula.
ERC va repetir les paraules
d’Aragonès de dimecres al
mateix Cercle en el sentit que
el president espanyol està
“dinamitant” el diàleg. El
diputat de la CUP Carles Riera, també espiat, va exigir la
desclassificació dels informes sobre ell i va denunciar
que el poder executiu espanyol hagi “autoritzat” l’espionatge, que el legislatiu no
ho investigui i que el judicial,

“en lloc de defensar drets,
col·labori activament en la
vulneració”. “L’espionatge és
responsabilitat directa de
l’Estat espanyol i, en última
instància, del seu govern i del
seu president, Pedro Sánchez”, va recalcar. El president d’Òmnium, Xavier Antich, va instar Sánchez a deixar de “fer veure que no en
sabia res”. Entre els assistents, hi havia representants
de l’ANC, Josep Maria Jové,
Xavier Vendrell, Josep Rius,
Albert Batet, Aurora Madaula, Eulàlia Reguant, David Fernàndez i David Bonvehí.
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Legislatura en
perill, o no
Clara Ribas

La portaveu del grup del PSC, Alícia Romero, va assegurar ahir al Parlament que la legislatura espanyola
“no perilla”, en resposta a unes declaracions fetes poc
abans pel president de la Generalitat, Pere Aragonès.
La representant socialista va recordar que entre el
PSOE i ERC ja hi ha hagut el que ella va anomenar “entrebancs” que han provocat el vot en contra dels repu-

blicans al Congrés. I va posar d’exemple la declaració
de l’estat d’alarma, la reforma laboral o el recent decret anticrisi. També va recordar que, en tots aquests
casos s’han generat “noves majories”. Però va assegurar que el grup socialista sempre prioritzarà qui li va
donar la investidura. Un avís a navegants, pensat per
tranquil·litzar, i basat en fets. Li pesi a qui li pesi.

a reunió a Sánchez
Les frases

—————————————————————————————————

“El diàleg i la política
de retrobament amb
la Generalitat està
donant els seus
fruits”
Pedro Sánchez
PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL
—————————————————————————————————

“No podem seure
mai més en cap taula
amb aquesta gent fins
que hàgim de decidir
els termes de la
separació”
Carles Puigdemont
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
A L’EXILI
—————————————————————————————————

“Si algú es pensa
que abandonarem el
procés de negociació,
que s’esperi assegut”
Pere Aragonès
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“Els serveis
d’intel·ligència cerquen
informació rellevant,
però no hi ha una ordre
per part dels governs”
Nadia Calviño

117084-1253716L

VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL
GOVERN ESPANYOL

els que han violat la vida
privada dels espiats i les
seves famílies. “No podem
seure mai més en cap taula
amb aquesta gent fins que
hàgim de decidir els termes de la separació”, va escriure a Twitter.
Entretant, una de les
espiades, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, exiliada a Suïssa, exigia
al cap de l’oposició, el socialista Salvador Illa, que
“assumeixi les responsabilitats que li pertoquin” pel
Catalangate com a exministre del govern espanyol.
Tot això mentre l’escàndol va agafant volada internacionalment. La plataforma del Consell d’Europa que promou la protecció del periodisme i els
seus professionals ha denunciat l’espionatge amb
el sistema Pegasus fet a periodistes catalans i ha demanat explicacions a l’Estat espanyol. Mitjançant el
llançament d’una alerta,
recorda que una recerca
duta a terme per la Universitat de Toronto, els
resultats de la qual es van
publicar el 18 d’abril passat, va assenyalar que hi
ha “almenys” quatre periodistes de l’entorn independentista català afectats. Es tracta de Txell
Bonet, esposa de l’expresident d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart; Marcel
Mauri, exvicepresident
de l’entitat; Marcela Topor, esposa de Puigdemont, i Albano-Dante Fachín, exdiputat de Catalunya Sí que es Pot. ■
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Giró reclama un
repartiment
“just” dels fons
europeus
a Denuncia el centralisme i “l’efecte pervers” de la
“hipercapitalitat” de Madrid a Evita pronunciar-se sobre

una eventual candidatura a presidir la Generalitat
M. Moreno
BARCELONA

El conseller d’Economia i
Hisenda, Jaume Giró, va
tornar a reclamar ahir públicament un repartiment
“just” dels fons europeus
que atorgui a Catalunya el
volum d’ajuts que li corresponen pel seu pes econòmic i social, i va denunciar
que, dels fons assignats a
l’Estat el 2021, només
n’ha arribat un 7,8%, és a
dir, 1.900 milions d’un total de 24.200 milions. En
la seva intervenció en la
reunió del Cercle d’Economia, Giró va criticar l’Estat, perquè “no ha volgut
fer seu un principi bàsic de
l’economia política, el de
subsidiarietat”,
abans
d’afegir-hi que un programa de la magnitud dels
fons europeus es fa difícil
d’implementar de manera
centralitzada, ja que a més
“hi ha el risc d’una espiral
de burocràcia”.
“No és una reivindicació sobiranista –va voler

puntualitzar–, sinó política i d’eficiència; si no volem que es malbarati
aquesta oportunitat, el govern estatal ha de confiar
en Catalunya”.
El conseller en va repartir de fredes i de calentes a
la reunió del Cercle. Si bé
es va declarar coincident
amb els representants de
l’entitat “en el diagnòstic
sobre la situació fiscal de
Catalunya” i “en l’efecte
pervers de la hipercapitalitat de Madrid”, el conseller
va expressar “molta
menys confiança” pel que
fa a un canvi d’aquesta “situació injusta”. “Després
de dècades i dècades de
xocar amb un mur de pedra –va lamentar– no s’hi
ha obert cap escletxa”.
Per Giró, “un finançament insuficient i un centralisme ineficaç fan la política econòmica molt difícil”, especialment en
aquesta conjuntura, per la
qual cosa va remarcar: “ Ni
vostès ni jo renunciarem a
fer obra de país per tal que

Catalunya sigui capdavantera a Europa, econòmicament avançada i socialment justa”.
Res sobre la presidència
En el torn de preguntes,
en el qual, per cert, Giró,
molt hàbilment, va esquivar la de si voldria ser candidat a presidir la Generalitat, el conseller va defensar l’impost del patrimoni,
sovint qüestionat per la
competència fiscal que hi
fa Madrid. Va admetre que
l’impost és “una anomalia” a Europa, però va recordar que a l’Estat espanyol nomé Madrid el té bonificat al 100%. “L’excepció no és Catalunya, sinó
Madrid.” Giró va assenyalar que a Europa, tot i no
comptar amb aquest tribut, hi figuren altres taxes
aquí inexistents per als actius financers i sobre els
béns immobles, i va recordar que si bé la pressió fiscal a Catalunya és del
35,9%, a Europa és del
40%. ■

El conseller Jaume Giró, durant la seva ponència en la reunió del Cercle d’Economia ■ ACN

Ucraïna i la inflació alenteixen la represa
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’economia catalana va alentir la seva recuperació en el
primer trimestre d’enguany,
amb un creixement del PIB
gairebé pla, d’un 0,1%, en termes intertrimestrals. No obstant això, si es compara amb
el mateix període de l’any
passat, el PIB ha crescut un
6,4% entre els mesos de gener i març. Segons la nota de
conjuntura econòmica del
Departament d’Economia
corresponent a l’abril, segons
estimacions de l’Idescat, “els

serveis es consoliden com el
principal sector de creixement”, ja que han mostrat un
8,9% d’increment anual del
seu valor afegit brut. La mateixa nota expressa que, si bé
el primer trimestre no assoleix encara els nivells de PIB
del 2019, quan encara no havia esclatat la pandèmia
(queda en un 2,8% per sota),
s’escurça la distància que era
molt més evident (un 8,7%)
en el primer tram del 2021.
L’Idescat considera que

l’alentiment registrat s’alinea
amb el que estan experimentant la resta dels països de la
zona euro sota un denominador comú, les tensions en les
cadenes de valor globals, el
fort creixement dels preus
pels encariments de l’energia
i d’algunes matèries primeres
i l’elevada incertesa arran de
la guerra a Ucraïna. Per contra, els riscos derivats de la
pandèmia, tot i no desaparèixer per complet, s’han reduït
notablement.

Rufián és denunciat per Manos
Limpias per revelació de secrets
David Portabella
MADRID

Vox i Ciutadans havien
desenfundat la intenció de
presentar la querella, però
Manos Limpias dispara
primer. L’ultradretà Miguel Bernad, condemnat el
2021 per l’Audiència a 4
anys de presó per extorsió
a bancs a canvi d’accions

judicials, va presentar ahir
a la fiscalia del Tribunal Suprem una querella contra
Gabriel Rufián, portaveu
d’ERC al Congrés, pel delicte de revelació de secrets
pel que va dir després de
sentir la cap del CNI, Paz
Esteban, a la comissió de
secrets.
De tots els deu diputats
membres de la comissió de

Secrets –que en realitat
s’anomena de control dels
crèdits destinats a despeses reservades–, Rufián va
ser el més loquaç sobre el
que havia dit Paz Esteban
a porta tancada sobre el
Catalangate i la infecció de
l’iPhone de Pedro Sánchez
i de Margarita Robles amb
Pegasus. La declaració de
Rufián en què Bernad veu

aplicable l’article 417 del
Codi Penal és aquesta: “Les
escoltes tenien dos possibles noms: una nació estrangera o elements descontrolats de la seguretat de
l’Estat”. Tot i que Rufián
ho reduïa a Twitter i a una
interpretació, el Codi Penal preveu des d’una multa
fins a la inhabilitació o la
presó d’un a tres anys. ■

Rufián atenia la premsa a la porta de la sala Mariana Pineda
del Congrés, on té lloc la comissió de Secrets ■ ROGER PI / ACN
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Elsa Artadi s’acomiada amb
llàgrimes i un “no puc més”
a Emotiu comiat de la líder de Junts a Barcelona, que fa un pas al costat per fatiga a Manifesta la
“lleialtat” al projecte del partit i al president Puigdemont a Borràs acompanya la seva amiga
Jordi Panyella
BARCELONA

Fins aquí i fins ahir. Ningú
sap si és per sempre o de
moment. La jove, però
amb onze anys d’experiència; promesa, però
amb un expedient gruixut
de feina feta; riallera, però
ahir feta un mar de llàgrimes, i incansable, però ara
presa de la fatiga, de Junts
per Catalunya, Elsa Artadi, va anunciar ahir que fa
un pas al costat i deixa la
política en actiu.
Ho va fer des de l’anomenada sala de grups de
l’Ajuntament de Barcelona, institució on els últims
anys ha dut a terme la seva
batalla política, acompanyada dels regidors, col·laboradors i, més que companys, amics en la política,
com la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el
també diputat de Junts
Francesc de Dalmases.
Acostumada a una sala
de premsa buida o amb escassa presència de periodistes –la política municipal pot arribar a ser molt
dura–, Artadi es va trobar
ahir un espai ple de gom a
gom i tot just entrar-hi es
va fer evident que li costaria parlar.
Va pujar al faristol, en
va baixar, es va servir un
got d’aigua, va fer un sospir profund, i va entomar
el repte carregada d’emo-

Artadi, amb la seva amiga Laura Borràs, entrant a la sala de premsa on va explicar que deixa la política ■ MARTA PÉREZ / EFE

ció, amb llàgrimes als ulls,
però amb el confort i l’escalf de la seva gent, que
l’havia aplaudit abans
d’entrar a la sala.
Ahir no era dia de preguntes, sinó només d’un
comunicat que Artadi no
va acabar llegint. Va parlar
sense mirar cap paper perquè allò dolorós que havia
de dir ho sabia prou. “No és
un dia fàcil”, va començar,
immediatament abans de
pronunciar una frase que
potser no havia imaginat
mai que diria: “Deixo la po-

lítica activa.” En la causa
del seu adeu, una altra frase: “No puc més.” I encara
un afegit: “No tinc energia.” I no només va ser el
que va dir, sinó la manera
de pronunciar aquestes
frases, amb una evident
dificultat per estar davant
la premsa i les càmeres a
les quals tantes vegades
s’ha enfrontat amb total
seguretat.
En el seu discurs, Artadi es va haver d’aturar algun moment, per agafar
energia, i acabar de dir el

Iniciativa per garantir
caixers i atenció bancària
Redacció
BARCELONA

Els grups d’ERC, JxCat, la
CUP i En Comú Podem
van registrar conjuntament ahir una proposició
de llei al Parlament dirigida a la mesa del Congrés
–el govern no té competències per regular-ho–
per garantir el servei de

caixer automàtic als municipis en risc d’exclusió financera. La iniciativa, que
parteix del Departament
d’Economia, també incorpora, a proposta dels signants i del Departament
d’Empresa, una disposició
addicional per garantir
l’accés universal als serveis bancaris amb l’atenció presencial en oficines.

Amb la proposició es vol
regular la instal·lació d’un
caixer de proximitat en
zones rurals i urbanes on
ara no n’hi ha, per garantir
un mínim de serveis. El
text planteja d’entrada els
procediments per llistar,
en el termini d’un mes,
una relació de municipis
en risc d’exclusió financera, els quals hauran de te-

Colau: “Cal que es cuidi i es recuperi”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“El més important és que
som persones i, per sobre de
tot, ara cal que es cuidi i que
es recuperi.” Amb aquestes
paraules, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va voler
enviar ahir un missatge de
suport a la que ja ha deixat de
ser una rival en l’arena política. Colau va dir que entén
perfectament el pes que arrossega Artadi, “per tot el que
ens ha tocat viure aquests

anys”, i va explicar que li havia
enviat un missatge a través
del telèfon i que espera poder-hi parlar personalment.
Des d’Esquerra Republicana, el president del grup, Ernest Maragall, va enviar a través de la xarxa Twitter “una
abraçada ben barcelonina”
a Artadi i va mostrar “la convicció que el país continuarà
comptant” amb la seva “implicació i contribució”.

nir al seu terme, com a mínim, un caixer accessible
les 24 hores. El text regula
d’entrada la instal·lació
voluntària, que passarà a
convertir-se en obligatòria
als municipis on les entitats no presentin cap proposta. En aquest cas, se’ls
farà un primer requeriment i, si no s’hi instal·len,
ho assumiran de manera
subsidiària les administracions locals. Això sí, el
finançament de la installació, posada en funcionament i el manteniment del
caixer anirà llavors a càrrec d’un fons de nova creació que finançaran les en-

titats bancàries i que estarà adscrit a l’administració estatal, dotat a partir
de les aportacions de les
mateixes entitats en funció de la seva implantació
a cada demarcació, i que
es calcularà en relació
amb la quota de mercat en
dipòsits i crèdits. En cap
cas aquestes despeses es
podran repercutir a l’usuari, tot i que sí que els
nous caixers podran cobrar les comissions aplicables amb caràcter general.
Tots ells haurien d’estar
operatius en un màxim
d’un any des de l’aprovació
de la llei. ■

que tenia pensat: “No em
sento en condicions de
continuar servint la ciutadania. [...] El partit mereix gent amb plena dedicació i ple compromís, i
ara mateix aquesta energia no la tinc.”
La ja des d’avui expolítica en actiu va recordar el
camí d’espines pel qual ha
transitat durant els seus
anys de servidora pública
–crisi econòmica, consulta del 9-N, 1 d’octubre, la
repressió i l’exili dels companys i la covid– per fer
evident que són pedres
que acaben carregant en
excés la motxilla.
Artadi va voler deixar
molt clar que si deixa el pes
de la política a terra per poder seguir caminant no és
perquè s’hagi mogut de la
seva posició ideològica,
més aviat al contrari. “Continuaré sent del partit”, va
deixar clar des del primer
moment, i va acabar dient
que “la independència és
l’única via per construir un
país millor” i que manté “intacta” la seva lleialtat a Carles Puigdemont.
Artadi ja ha fet el tràmit
de presentar la renúncia a
la secretaria general de
l’Ajuntament. Ara el partit
haurà de decidir qui presideix el grup al consistori
i, així mateix, posar en
marxa un procés de primàries per escollir la persona que lideri la llista de cara
a les municipals del maig
del 2023.
Qui sí que concorrerà a
les eleccions serà Ernest
Maragall, encapçalant, una
vegada més, la proposta
d’ERC. Des del partit, ahir
es va fer saber que Maragall
és l’únic nom que s’ha presentat a les primàries, fet
que el converteix de manera automàtica en el candidat republicà a l’Ajuntament de Barcelona. ■

L’absència de caixers és un
problema en el món rural ■ O.D.
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Borràs vol consensuar el
projecte abans de pactar
aliances per dirigir Junts
a Vol traslladar al partit el pes que li atorga ser el màxim càrrec institucional de
Junts i guanyadora de les primàries a Dimarts acaba el termini de candidatures
Emma Ansola
BARCELONA

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, està
decidida a fer el pas per liderar Junts aprofitant la
renúncia de Carles Puigdemont i el pas enrere de
Jordi Sànchez. És el màxim càrrec institucional
que té el partit i va guanyar fa un any i mig les primàries per encapçalar la
candidatura amb un 75%
dels vots de la militància,
dos trets dels quals Borràs
fa bandera, amb l’objectiu
ara de traslladar aquest
pes a l’executiva, en què
actualment només exerceix el càrrec de vocal.
Aquest és el plantejament amb què Borràs es
vol presentar a liderar el
partit, per la qual cosa vol
aspirar a la secretaria general presentant, segons
fonts pròximes a la presidenta, el seu propi projecte, que té clar que ha de
consensuar amb un equip.
És a partir d’aquí que es
vol moure la presidenta
abans de parlar de qualsevol càrrec. “Està a favor de
la unitat, però abans cal
parlar de projectes, no pas
d’aliances ni càrrecs”, asseguren aquestes fonts.
Dimarts s’acaba el termini per presentar candidatures als càrrecs de la
presidència i la secretaria
general de Junts i, de moment, continuen les negociacions entre Borràs i
Jordi Turull per definir el
projecte i arribar a un consens que els permeti presentar candidatura conjunta al congrés que el partit celebrarà el 4 de juny.
Per aquest motiu, sectors propers a la presidenta del Parlament van rebutjar el pacte de tàndem
que es proposava en el manifest donat a conèixer dimarts passat. Ho van fer a
través d’un nou document
intern que circula entre
càrrecs i militants de
Junts. El nou document
reclama la “retirada” del

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entrant ahir a les
jornades del Cercle d’Economia ■ EFE

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, mira el mòbil en la reunió de la mesa ■ ACN

Negociacions fins a última hora
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Borràs sempre ha assegurat
que va entrar en política per
poder portar el país a la independència i que la gestió del
“mentrestant” no pot deixar
enrere aquest objectiu, al
contrari. Borràs continua
parlant amb Turull sobre les
línies a seguir com a partit
abans de pactar cap aliança.
La presidenta ha fet gala de la
diversitat de Junts i considera que no es pot deixar perdre
cap pes dins del partit de cara

al futur, però rebutja pactes
de despatx. Paral·lelament,
Borràs continua parlant amb
molts altres membres del
partit per anar definint posicions de cara al congrés. El
relleu de Puigdemont i Sànchez va intensificar la pugna
entre famílies pel control del
partit, principalment entre el
sector procedent de l’antiga
Convergència, més pragmàtic i que tindria el focus en
Turull com a cap visible, i l’ala

més unilateralista i sense
passat convergent, liderada
per Borràs. Caldrà veure també què farà el conseller Jordi
Puigneró, ja que va ser un
dels pocs consellers, juntament amb la consellera Gemma Geis, que no van signar el
manifest de suport al tàndem
Turull-Borràs, que aquesta
última i els seus sectors afins
van rebutjar perquè encara
no es donaven les condicions
necessàries.

manifest favorable al tàndem Borràs-Turull i subratlla: “Hem d’anar plegats a partir de la creació
de consens, i no a partir
del conflicte. El consens
cal construir-lo, i no cal
imposar-lo amb un manifest públic que condicioni
el congrés.”
D’aquesta manera, els
signants del document publicat per Efe defensen
que “el conseller Jordi Turull, la presidenta Laura
Borràs i qualsevol altra
persona puguin aspirar en
igualtat de condicions a la
secretaria general”. Cal recordar que el primer manifest que apostava pel
tàndem Borràs-Turull estava signat pels consellers
de Junts Jaume Giró, Victòria Alsina, Josep M. Ar-

gimon, Violant Cervera i
Lourdes Ciuró, mentre
que Jordi Puigneró i Gemma Geis no hi apareixen.
Segons la carta, “cal respectar les diverses opcions, i fer-ho amb les mateixes regles del joc, de
manera que totes les posicions tinguin la mateixa
visibilitat”. Per això, consideren que una proposta
de repartiment de càrrecs
cal “negociar-la i consensuar-la abans” i avisen que
“una proposta desmentida pels mateixos protagonistes és una manera
d’acabar desunits”. El document assenyala que “els
lideratges s’han de renovar”: “Ens devem a Catalunya, no al partit. Els càrrecs no s’han d’enquistar.
Hem de connectar amb el

poble. Els lideratges s’han
de decidir, i no s’han d’imposar de manera partidista.” Així, defensen que els
afiliats “decideixin lliurement i informats la direcció de Junts, sense coaccions partidistes”.
D’altra banda, continua
viu l’obstacle més gran que
Borràs té per mantenir activa la seva carrera política: el judici pels presumptes delictes de prevaricació, frau, malversació i falsedat documental quan
era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Un judici que continua sense data després de
quatre anys d’instrucció i
al qual Borràs no es vol deixar supeditar ni des de la
feina al capdavant del Parlament ni des del partit. ■

El jutge rebutja
fer una causa
general contra
el govern Colau
aDenega unes proves demanades

per l’acusació en el cas de les
subvencions a La defensa vol l’arxiu
Jordi Panyella
BARCELONA

El jutge titular del jutjat
d’instrucció 21 de Barcelona ha denegat l’ampliació de proves sol·licitada
per l’acusació particular
contra l’alcaldessa Ada
Colau, en el cas del presumpte cas de clientelisme per unes subvencions.
Després de la declaració
d’Ada Colau, com investigada, i del testimoni de la
intervenció
municipal,
l’acusació va demanar que
s’entregui al jutjat tots els
contractes de subvencions concedits per l’Ajuntament, per tal de ser investigats.
Contra aquesta possibilitat ja s’hi va posicionar
en contra el ministeri fiscal assegurant que es tracta d’una investigació prospectiva sense una base de
sospita concreta de la comissió d’un delicte.
En rebutjar la petició, el
magistrat ha comprat els

mateixos arguments i en
una resolució que porta
data del 2 de maig assegurant que les diligències
que s’instrueixen no es poden convertir “en una causa general contra el govern municipal”.
En base a aquest argument del jutge, i amb el
convenciment que no hi
ha cap delicte, els advocats de l’alcaldessa van
presentar ahir un escrit al
jutjat demanant que s’arxivi el cas.
A les portes de la ciutat
de la Justícia, un dels lletrats, Alex Solà, va afirmar que la causa s’ha “desmuntat com un castell de
cartes” Solà es va mostrar
convençut que , la Fiscalia
donarà suport a la seva petició de sobreseïment, ja
que ja va arxivar l’any passat una denúncia pràcticament idèntica a la querella de l’Associació per la
Transparència, i que el jutge instructor ho acordarà. ■

