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Pinça de JxCat i la CUP per
ampliar la consulta dels Jocs

a El govern aprova un decret per modificar la llei de consultes i fer possible la votació a l’estiu, però no té
garantits els suports parlamentaris per convalidar-lo a Solsona, Ripoll i Berga seuran a la taula territorial
Emili Bella / Emma Ansola
BARCELONA

El govern va aprovar ahir
un decret per modificar la
llei de consultes populars
no referendàries del 2014
perquè el president pugui
impulsar una votació en
una part del país i poder
organitzar així la consulta
sobre els Jocs Olímpics
d’hivern a la vegueria de
l’Alt Pirineu i Aran. La
convalidació del decret,
però, prevista per al ple de
la setmana que ve, no té
garantits els suports parlamentaris per tirar endavant. Junts per Catalunya
i la CUP aprofiten l’ocasió
perquè la consulta s’estengui a tres comarques que
de moment n’estan excloses: el Solsonès, el Ripollès
i el Berguedà.
Segons va dir ahir al
matí la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, després de la reunió del consell executiu, el govern no
té intenció d’ampliar-la. A
la tarda, però, JxCat, soci
d’ERC al govern, va defensar la necessitat que les
tres comarques en qüestió
puguin votar. Per la seva
part, la CUP, l’abstenció
de la qual és imprescindible per modificar la llei, no
ha garantit el sentit del
seu vot. Està en contra
dels Jocs, però no de la
consulta, i, de moment,
continua negociant amb el

culant. “El govern crea la
base legal per tal que la
consulta popular es pugui
organitzar i un cop el decret llei entri en vigor podran començar els treballs preparatoris per a
l’organització de la consulta”, va avançar Plaja.
“Cap altre procediment
legislatiu permetria aprovar un marc legal en un
termini prudencial que no
obstaculitzés el procés de
la candidatura olímpica”,
va assegurar la portaveu.
D’altra banda, no hi ha
novetat sobre les negociacions amb el Comitè Olímpic Espanyol, que continuen obertes, ni amb Aragó, però el malestar amb el
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“La consulta es farà
en l’àmbit territorial
que havíem
anunciat”
Patrícia Plaja

PORTAVEU DEL GOVERN

La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ahir, durant la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu ■ ACN

govern per ampliar l’àmbit
a consultar. El PSC és el
cas contrari: vol els Jocs
però rebutja la consulta i ja
va anunciar ahir el seu no
a la convalidació, igual que
En Comú Podem.
Tot plegat és un torcebraç soterrat dins l’independentisme, amb JxCat i
la CUP fent la pinça a ERC,
ja que és la consellera de
la Presidència, Laura Vilagrà, qui ha establert el
marc de la consulta a la vegueria, per bé que l’organització de la votació cor-

respondrà a la conselleria
d’Acció Exterior, que té
les competències en processos electorals, en mans
de JxCat.
ERC intenta acontentar les tres comarques que
ara per ara han quedat al
marge de la consulta amb
l’ampliació, segons va
anunciar ahir Plaja, de la
composició de la taula de
representació territorial
del projecte de candidatura, per incloure-hi els alcaldes de Berga, Ripoll i
Solsona, a més dels que ja

són dins l’àmbit que es
consultarà, com el de Vielha, Sort, Tremp, la Seu
d’Urgell, el Pont de Suert i
Puigcerdà. També hi seran presents els batlles
dels municipis on es desenvolupin els esdeveniments i les proves esportives, encara per concretar.
Fins ara hi havia representats el govern, la vegueria,
els consells comarcals de
les tres comarques excloses, el Conselh Generau
d’Aran, l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea Metro-

politana i les diputacions
de Lleida, Girona i Barcelona. “La consulta es farà
en l’àmbit territorial que
havíem anunciat i aquesta
modificació de l’acord del
govern amplia la veu de tota la resta d’actors participants”, va defensar Plaja.
El govern preveu que la
consulta tingui lloc un sol
dia a principis d’estiu –l’última data aproximada era
finals de primavera–. La
pregunta serà binària, de
sí o no, i la resposta es considerarà políticament vin-

president Javier Lambán,
que va deixar plantat Aragonès al gener, continua
ben viu. La portaveu de
l’executiu va criticar ahir
que Lambán acusés la
Generalitat i l’“independentisme català” d’intolerant i excloent la setmana
passada per haver “arruïnat” una candidatura
conjunta amb el nomenament com a coordinadora
per al projecte de l’esquiadora olímpica i presidenta
de la Federació Catalana
d’Esports d’Hivern, Mònica Bosch. “El govern
considera que va ser una
resposta que no era l’adequada; va ser una sortida
de to. Cal tenir en compte
les formes”, li va retreure
Plaja. ■
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L’executiu es
proposa regular el
comerç electrònic

La relació amb La Moncloa,
lluny d’estar “normalitzada”

El MidCat, a
l’agenda del
viatge a Alemanya

El no binarisme
s’obre pas a
l’administració

El govern va aprovar ahir la
memòria preliminar de
l’avantprojecte de llei per reduir l’impacte ambiental que
té en ciutats i municipis el repartiment de productes adquirits per internet. La llei regularà els horaris de distribució de mercaderies i s’homologarà l’horari de repartiment als
horaris comercials de la zona.

La relació entre els governs
català i espanyol “ni està normalitzada ni està a prop de
ser-ho”, segons va constatar
ahir la portaveu de l’executiu,
Patrícia Plaja, en resposta a
les declaracions de la seva homòloga espanyola, Isabel Rodríguez, posteriors a la conferència de presidents de La Palma. “Parlar de normalització

Un dels punts que tractarà el
president Aragonès durant el
viatge de dos dies que va començar ahir a la tarda a
Stuttgart i Berlín serà la represa del gasoducte MidCat,
en un context, l’alemany, necessitat de reduir la dependència del gas provinent de
Rússia. L’acompanya el conseller Roger Torrent.

El no binarisme, el nom sentit
i les famílies homoparentals i
monoparentals es podran relacionar amb l’administració
de la Generalitat sense discriminacions gràcies a l’acord
adoptat ahir pel govern per
incorporar les referències a
aquestes realitats als documents administratius i els
sistemes d’informació.

quan hi ha centenars de causes judicials obertes els hauria
de crear com a mínim una mica de vergonya”, va assegurar
Plaja, que va posar l’exemple
més recent, el de la consellera
de Cultura, Natàlia Garriga,
que va haver de declarar dilluns al TSJC per l’1-O. “Negar
un problema no el fa desaparèixer”, va afegir-hi.

El MidCat, que va soterrat, es
va aturar a Hostalric ■ O. D.
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Rufián obre una
nova crisi amb
Junts abonant
els llaços russos
a Ridiculitza les suposades reunions dels “senyorets” de

l’entorn de Puigdemont, que s’indignen i compareixeran al
Parlament a ERC ni desautoritza ni avala el seu portaveu
El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, ahir al Congrés dels Diputats ■ EFE

Òscar Palau
BARCELONA

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va
obrir ahir un nou front en
les ja habitualment tenses
relacions amb els socis
de Junts, criticant durament –i, per tant, donant
per bones– les suposades
reunions amb emissaris
russos que el cap de l’oficina del president Carles
Puigdemont, Josep Lluís
Alay, hauria mantingut el
2019 a la recerca de complicitats a favor del sobiranisme català, tal com diversos mitjans espanyols
han tornat a airejar coincidint amb la invasió d’Ucraïna. “Són senyorets que es
passejaven per Europa reunint-se amb la gent equivocada perquè així durant
una estona es creien que
eren James Bond; no ens
representen”, carregava
Rufián, i ridiculitzava alhora, davant la premsa al
Congrés. “I m’estic contenint, perquè és d’una fri-

volitat terrible”, hi afegia.
El republicà, que reclamava explicacions a l’entorn
de Puigdemont, atribuïa
les suposades cites simplement a la voluntat de “ferse selfies en segons quins
despatxos”, i recordava
que mai ha representat la
línia internacional d’ERC
“reunir-se amb sàtrapes”.
És més, segons ell, quan
era conseller d’Exteriors
Raül Romeva “ho va poder
fer, i no ho va fer mai”.
Les paraules i el to de
Rufián van provocar un
profund malestar a Junts.
Minuts després, el secretari general, Jordi Sànchez, es preguntava en
una piulada si “és possible
ser més ignorant”. “En tot
cas, és impossible ser més
miserable. I és indiscutible
que qui parla així es converteix de fet en portaveu
oficial de les clavegueres de
l’Estat i la bombolla de la
dreta mediàtica. Així, no”,
etzibava. I l’enuig no va
quedar a les xarxes, ja que
es va traslladar a ERC en

diversos àmbits, tant en
privat com en públic, fins
al punt que també va esquitxar el govern, un espai
que fins ara ha preservat
certa unitat d’acció i ha mirat de mantenir-se al marge de polèmiques partidistes. Segons confirmava el
seu entorn, el vicepresident Jordi Puigneró va expressar el seu enuig al president Aragonès per unes
paraules “intolerables”, i el
va apel·lar a respondre si la
de Rufián era la posició
d’ERC. Des de l’entorn del
president evitaven fer comentaris sobre el que entenien com una conversa privada, i recordaven que la
posició del govern és unívoca amb la mateixa idea proeuropeista i en total desacord amb Rússia.
Minuts abans, la portaveu Patrícia Plaja ja havia
recordat, quan li van preguntar si el govern va validar la despesa d’un viatge
d’Alay a Moscou el març del
2019, que les oficines dels
expresidents són autòno-
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“[Junts] Són senyorets
que es passejaven per
Europa reunint-se amb
la gent equivocada, així
durant una estona es
creien James Bond”

“Són declaracions
inacceptables en fons i
forma, impròpies d’un
dirigent d’ERC. Amb
qui ha parlat? Es basa
en quines proves?”

LÍDER D’ERC AL CONGRÉS

LÍDER DE JUNTS AL PARLAMENT

Gabriel Rufián

mes i totes les seves despeses surten d’una partida
pressupostària pròpia.
Triple compareixença
A la tarda, el líder parlamentari Albert Batet va
posar veu a la indignació
de Junts, i va instar ERC a
una rectificació urgent i a
“desautoritzar” el seu portaveu a Madrid, tot i que va
evitar dir si hi haurà conseqüències en cas contrari. Per voluntat pròpia,
Junts demanarà la compareixença al Parlament de
Puigdemont, Alay i el seu
advocat Gonzalo Boye per
donar explicacions sobre
els contactes russos, i con-

Albert Batet

vidarà Rufián a fer el mateix per aclarir en què basa
les seves declaracions “en
to despectiu”, que Batet
considerava “molt greus”.
El juntaire qualificava
de “fake news” els llaços
russos, i recordava que es
basen només en conjectures de l’operació judicial
Volhov, dins la “causa general” contra l’independentisme, i en un suposat
informe d’intel·ligència
europeu que ja hauria desmentit la mateixa Comissió. Batet especulava també que fos una rebequeria
de Rufián pel fet que la cúpula el vulgui situar com a
candidat a Santa Coloma

de Gramenet. “Potser està
enfadat perquè no vol deixar la cadira de Madrid per
anar a fer política a peu de
carrer a Catalunya”, deia.
Fins i tot la CUP va renyar Rufián, ja que el diputat Xavier Pellicer li va demanar “certa rigorositat i
respecte” pels companys
de viatge independentistes, i que no posi “més difícil” avançar en la recerca
de solucions a les reivindicacions conjuntes.
Al vespre, la portaveu
adjunta d’ERC al Parlament, Meritxell Serret,
evitava valorar les declaracions “d’uns i altres”, així
que ni desautoritzava ni es
feia seves les crítiques de
Rufián. Això sí, aclaria que
les aliances i complicitats
que ERC cercarà a fora
“estaran sempre entre les
democràcies occidentals,
i prioritàriament amb la
UE”. “Sempre hem tingut
molt clar que basem el projecte de república catalana
en valors i principis democràtics”, subratllava. ■

Prudència d’ERC i la CUP en vista
d’una possible suspensió de Borràs
Redacció
BARCELONA

ERC i la CUP no van voler
valorar ahir la possibilitat
que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, sigui
suspesa de drets i deures
com a diputada tal com
preveu el reglament de la
cambra en el cas que se li
obri judici oral. El magis-

trat instructor del TSJC,
Jordi Seguí, va tancar ahir
la instrucció del cas i ara la
fiscalia disposa de deu dies
per presentar el seu escrit
d’acusació, al qual posteriorment haurà de contestar la defensa. Serà llavors
quan el jutge decideixi si fixa judici, si bé la lectura de
la resolució judicial d’ahir
és contundent amb l’exis-

tència d’indicis de delicte.
Ahir el PSC i els comuns ja
van assegurar que no hi ha
cap dubte que els delictes
que el jutge assenyala entrarien en la categoria de
corrupció, el requisit que
el reglament del Parlament recull per suspendre
un diputat que s’enfronta
a un judici oral. Contràriament a això, ERC i la CUP

no volen entrar a valorar
possibles escenaris de futur com el que portaria per
primera vegada un diputat –i, en aquest cas, la
presidenta– a sotmetre’s
a una suspensió que hauria d’aprovar la mesa amb
l’aval o no d’un dictamen
de la Comissió de l’Estatut
que hauria de ser aprovat
per majoria en el ple. ■

La diputada de la CUP-NCG Nogay Ndiaye es va estrenar
ahir al Parlament en substitució de Pau Juvillà ■ ACN

