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ERC reclama inversions a
Sánchez si vol acords i JxCat
li retreu actes provocadors
a Vilalta veu ara impossible un pacte pel pressupost a Els socis de govern

reiteren el desacord per fer la B-40 com a ronda al Vallès i el PSC els demana lleialtat
Jordi Alemany
BARCELONA

Amb la bilateral tècnica
d’infraestructures convocada per a divendres, ERC
i JxCat van aprofitar ahir
per redoblar la pressió sobre l’executiu espanyol
perquè augmenti la inversió pactada a Catalunya, al
mateix temps que tornaven a posar en relleu les
discrepàncies en la necessitat d’executar el tram de
la B-40 o quart cinturó entre Terrassa i Sabadell,
ara com a ronda nord. Els
socis de govern van coincidir, això sí, a denunciar
que són els executius espanyols els que “planten”
els catalans incomplint els
compromisos amb les infraestructures i amb les
inversions pactades, tal
com van censurar per separat la portaveu republicana, Marta Vilalta, i el secretari general de Junts,
Jordi Turull. Vilalta admetia que ara per ara “no hi
ha confiança” amb el govern de Sánchez, un fet
que fa “impossible” arribar a cap més acord, el que
inclouria el pressupost.
Turull, per la seva banda, va justificar que el govern no anés a l’acte convocat divendres amb la ministra Raquel Sánchez sobre l’acord per traspassar
perquè ens va “semblar
gairebé una provocació”
que es fes la mateixa setmana que se sabia que només s’invertia a Catalunya
un 35,77% de la inversió
prevista. I va reblar que el
govern de l’Estat hauria
d’haver optat per “confondre’s amb el paisatge i no
venir a fer un altre anunci”. El secretari general de
Junts va recordar que sobre el conegut històricament com a quart cinturó
l’executiu espanyol fa
“anys i anys que no compleix”, a diferència del
tram que depenia de la Generalitat, en referència a
la C-60, que la Generalitat
“anuncia i fa” el 1995.

El nou secretari general de Junts, Jordi Turull, en la seva
intervenció al congrés d’Argelers, a principi de juny ■ ACN

Turull insisteix
en els noms que
li van tombar
al congrés
a Borràs i Turull van pactar una llista
La ministra Sánchez divendres presentant les actuacions a la B-40 sense el govern ■ J.A.

conjunta per repartir-se el poder a la
cúpula del partit en peu d’igualtat

Giró i Calviño assagen el desglaç i se citen a Barcelona
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Un acte que l’empresa farmacèutica AstraZeneca va celebrar al Museu Marítim de
Barcelona –on va ser reivindicada la figura del doctor Josep Baselga, mort el 2021– va
propiciar l’ocasió que el conseller d’Economia de la Generalitat, Jaume Giró, i la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño,
assagessin un desglaç. La coincidència de Giró i Calviño
els va portar a mantenir una
reunió de deu minuts en què

van abordar el futur de la siderúrgica Celsa i la gestió
dels fons Next Generation,
segons les fonts presents.
El desglaç no vol dir que el
torcebraç per l’execució de
les inversions (a Catalunya
del 35% i a Madrid del 184%
el 2021) no estigui a viu. En
declaracions a Catalunya Ràdio, Calviño va rebatre els retrets de l’independentisme i
va advertir que el govern de
Pedro Sánchez invertiria més
a Catalunya si tingués “més

suport d’altres institucions”,
en al·lusió a la Generalitat.
Com a exemple d’aquesta
presumpta voluntat, Calviño
recorda les reticències del
govern a l’ampliació de l’aeroport del Prat, que finalment
es va deixar en suspens. Pel
que fa a Celsa, el president
Pere Aragonès va sortir en
defensa de la continuïtat de
la siderúrgica, els amos de la
qual negocien contra rellotge
amb els fons creditors per intentar arribar a un acord. ■

Les posicions d’ERC i
JxCat respecte al tram
que l’Estat vol cedir al govern perquè el projecti i
executi com a ronda nord
entre Terrassa i Sabadell
són diametralment oposades. Vilalta va reiterar que
la ministra va venir a “imposar models de mobilitat
que no compartim” i va
qualificar aquesta prolongació de la B-40, encara
que sigui amb format de
ronda, ronda de “caduc” i
“obsolet”. Responia així al
portaveu de Catalunya en
Comú, Joan Mena, que re-

clamava al president de la
Generalitat, Pere Aragonès, que es definís clarament en contra d’aquesta
infraestructura.
Per contra, Turull va assegurar que per JxCat, el
Departament de Vicepresidència i Territori, que en
té la competència, i “per
part del govern” hi ha un
“compromís amb aquesta
infraestructura” un cop
s’han deixat els plantejaments de traçats inicials
del quart cinturó i es fa
com a ronda en consens
amb el territori.

El PSC aprofitava per
afegir llenya al foc en la nova discrepància, recordant l’episodi de l’ampliació de l’aeroport, que fa difícil que amb les divisions
al govern “les institucions
vagin a l’una i siguem capaços de multiplicar les inversions”, va dir la portaveu al Parlament, Alícia
Romero. La socialista va
demanar-los una “actitud
constructiva, de col·laboració i lleialtat”, recordant-los que el govern havia treballat en aquest projecte. ■

BARCELONA

El secretari general de
Junts, Jordi Turull, ha
proposat David Torrents
com a secretari d’organització per garantir “l’equilibri” i la “unitat” al partit.
Torrents va ser el candidat inicial, però no va obtenir els suports suficients
en el congrés d’Argelers.
“Em vaig presentar amb
un acord i uns equilibris,
tant de la feina a fer com
dels noms i cognoms que
l’acompanyaven. Soc persona de paraula i ho vull
tornar a sotmetre a la militància”, va dir Turull ahir,
demanant als afiliats que
el ratifiquin. També va
plantejar per a l’executiva
Ester Vallès, que tampoc
va rebre els vots necessaris, i Lluís Guinó per substituir Miquel Sàmper, que
va renunciar per incompatibilitat com a membre de
la comissió jurídica assessora del govern.
Junts sotmetrà aquesta
mateixa setmana la proposta a la militància, que
aquesta vegada haurà de
votar en bloc. El partit do-

La frase

—————————————————————————————————

“Em vaig presentar
amb un acord i uns
equilibris. Soc home
de paraula i ho vull
tornar a sotmetre
a la militància”
Jordi Turull

SECRETARI GENERAL DE JUNTS

narà per validats els càrrecs si hi ha més vots a favor que en contra. Turull
ha enviat aquest dilluns
una carta als afiliats demanant “la màxima participació”.
La nova presidenta de
Junts, Laura Borràs, i Turull van pactar una candidatura conjunta per repartir-se el poder a la cúpula del partit en peu
d’igualtat. “No dic que la
militància s’hagi equivocat [...], però a mi se’m va
fer confiança d’acord amb
un discurs d’unitat”, va remarcar ahir Turull, que va
justificar la decisió defensant “un clima” d’unitat
per poder exercir com a
nou secretari general.
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L’independentisme vol que el
Congrés citi el policia infiltrat

a ERC, Junts, el PDeCAT i la CUP registren una petició de compareixença d’Ignacio José Enseñat
Guerra a la comissió d’Interior del Congrés a Se suma a la citació de Marlaska i a l’ofensiva al Senat
David Portabella
MADRID

ERC, Junts, el PDeCAT i la
CUP no estan disposats
que l’escàndol per un episodi insòlit com és la descoberta d’un policia espanyol infiltrat en l’esquerra
independentista i el moviment pel dret a l’habitatge
–destapada pel setmanari
La Directa el 7 de juny – sigui engolida pel pes de l’actualitat i pel pas dels dies
sense cap més conseqüència que l’estupefacció.
Amb la firma de Gabriel
Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Ferran Bel
(PDeCAT) i Albert Botran
(CUP), els quatre grups
han registrat una petició
perquè el Congrés citi el
policia espanyol Ignacio
José Enseñat Guerra –el
fals Marc Hernández
Pon– perquè comparegui
en el si de la comissió d’Interior i s’exposi a la fiscalització per part dels diputats de la seva missió de
quin era el paraigua de legalitat amb què actuava.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una imatge d’arxiu ■ ACN

El policia espanyol, que
vivia sota la identitat falsa
del jove menorquí Marc
Hernández Pon, no només es va afiliar al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i als
moviments socials barcelonins Resistim al Gòtic o

Casal Popular Lina d’Òdena), sinó que va poder superar l’accés a la Facultat
d’Educació de la Universitat de Barcelona amb
aquest DNI fraudulent.
L’acarament que els
grups busquen amb Ignacio José Enseñat Guerra a

la comissió d’Interior del
Congrés –presidida des
del setembre per l’exministre socialista de Transports José Luis Ábalos–
permetria amb llum i taquígrafs confirmar o bé
posar en contradicció la
tesi del ministre Fernando

Grande-Marlaska, fins ara
incòmode en la gestió de
l’excepcionalitat de veure
destapat un policia infiltrat en l’arena catalana.
“En tots els àmbits on desenvolupen les seves funcions s’atenen a l’imperi
de la llei i a l’estat de dret”,
esgrimia el titular d’Interior en l’esclat del cas.
El clam perquè l’agent
infiltrat s’expliqui se suma
a l’ofensiva desplegada al
Congrés –amb la petició
de compareixença de Marlaska– i al Senat, on Josep
Lluís Cleries (Junts) ha registrat una bateria de preguntes. “Dona per certa el
govern espanyol aquesta
informació?”, “des de
quan es va infiltrar aquest
agent de la policia espanyola entre aquests collectius?”, “amb quins objectius?” o “té actualment
agents policials infiltrats
en col·lectius de l’esquerra
independentista catalana
o en altres moviments socials?” són algunes de les
qüestions que adreça Cleries. ■

Solé (ERC) presenta la seva
querella pel Catalangate
a Exigeix que es faci

una investigació
efectiva, com ja van
demanar Jové i Riba

Redacció
BARCELONA

L’eurodiputat d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) Jordi Solé, a través
del seu l’advocat, Andreu
van den Eynde, va presentar ahir dilluns la seva querella pel Catalangate. El
representant republicà va
presentar la querella tal
com ho van fer el president del grup parlamentari i del consell nacional del
mateix partit, Josep Maria
Jové, i l’eurodiputada Diana Riba. S’ha presentat al

jutjat de guàrdia de Barcelona amb el requeriment
que es remeti i s’acumuli a
les causes obertes al jutjat
número 32 de la mateixa
ciutat.
Jordi Solé, de la mateixa manera que van fer els
anteriorment citats, també amplia l’acció legal contra l’empresa NSO, propietària del programari espia
Pegasus, sol·licitant que la
investigació se centri en el
CNI. La querella de Solé recull l’exigència d’investigació efectiva que Jové i
Riba van fer arribar per escrit a la jutgessa d’instrucció el 9 de juny.
La querella destaca la
gravetat del cas d’espionatge polític més gran conegut fins ara, el qual

atempta contra el secret
de les comunicacions, la
intimitat i, en el cas de Solé, la immunitat parlamentària. Entre les diligències, Solé també hi incorpora que la magistrada
instructora s’adhereixi a
la comissió rogatòria a Israel que farà el jutge de
l’Audiencia Nacional per
investigar l’empresa NSO,
propietària del programari Pegasus.
El jutjat número 32 ja té
en curs les querelles presentades, ara fa gairebé
dos anys, per l’expresident del Parlament i actual conseller d’Empresa i
Treball, Roger Torrent, i el
president del grup municipal de Barcelona i diputat,
Ernest Maragall, després

L’eurodiputat d’ERC Jordi Solé, en una imatge d’arxiu,
durant un debat, a Estrasburg ■ ACN

que es fes públic el seu cas
d’espionatge.
Des de l’exili, la secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira,
presentarà una acció penal per l’espionatge sofert
en territori suís i davant

les autoritats d’aquest
país. Queden pendents altres accions legals de
membres d’ERC que formen part del govern, les
quals es decidiran i lideraran des del mateix executiu català.
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OPINIÓ
Lluís
Falgàs
—————————————————————————————————

En espera
d’Andalusia

L

a classe política està
pendent de les eleccions d’Andalusia de diumenge. Hi ha un altíssim
risc electoral perquè a cinc
dies dels comicis s’ha esvaït
la majoria absoluta del PP
que indicaven les enquestes.
Ara no hi ha un clar guanyador i el dubte persistirà fins
diumenge a la nit. Els avançaments electorals són perillosos, com es va veure a
Castella i Lleó. Aquelles eleccions es van preveure com
un graó per dur Pablo Casado a La Moncloa i el personatge va anar a la paperera
de la història després d’un
resultat advers que va obligar al pacte amb Vox. Les
eleccions de diumenge tenen un especial interès per
saber on va a parar el vot de
l’emprenyat. A Andalusia
també hi ha una ciutadania
avorrida i decebuda de la política que espera exercir el
seu dret a vot. Vox recull part
del vot de l’emprenyat per la
demagògia que ofereixen. A
Espanya, i també a Catalunya, Vox va conquerint posicions. No es pot descartar
que, com a Castella i Lleó,
l’aritmètica parlamentària
sumi per a un pacte PP-Vox.
Val a dir que no tots els vots
que es preveu que pot perdre Ciutadans vagin al PP i a
Vox. A Andalusia el PSOE ha
tingut sempre una gran implantació i podria continuar
surant. Un element que deixa obert el resultat es pot
veure en el fet que el bloc de
les esquerres andaluses no
s’ha barallat com en anteriors eleccions. Les esquerres han mostrat unitat i estan disposades a pactes
postelectorals. No han abusat de les sigles i Pedro Sánchez està tenint menys protagonisme. Tampoc Moreno
Bonilla ha mostrat les sigles
del PP, malgrat que les eleccions seran una prova de foc
per a Sánchez i sobretot per
a Feijóo, que haurà de definir
després on vol portar el partit en un àmbit espanyol. Andalusia serà el termòmetre
electoral en un moment en
què no es veuen eleccions ni
generals ni catalanes i en
què la llum està posada en
unes municipals que són
una altra pel·lícula.

