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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,90
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 232
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 105
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,84
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103

En contra de la immu
REBUIG L’eurocambra s’oposa a
retornar la protecció a Puigdemont
malgrat la detenció a Sardenya
PENDENTS El TGUE ha de decidir
si concedeix cautelars als de Junts en
les pròximes setmanes
Natàlia
Segura Raventós
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El Parlament Europeu no
s’immuta per l’arrest de
l’eurodiputat de JxCat
Carles Puigdemont a Sardenya. Segons va avançar
ahir l’ACN, la cambra està
en contra de retornar provisionalment la immunitat a Puigdemont, tot i que
s’ha constatat el risc de detenció. Després de passar
breument per una presó
sarda, Puigdemont va demanar de nou al Tribunal
General de la Unió Europea (TGUE) que el protegeixi de manera cautelar.
És el segon cop que reclama ajuda al tribunal amb
seu a Luxemburg, que al
juliol va considerar innecessari que l’expresident
català conservés de manera provisional la immunitat mentre es resolen diversos casos relatius a l’euroordre del Tribunal Suprem per la causa de l’1-O.
“Si després d’haver-se
dictat aquesta ordre [...]
es pogués produir un suposat dany, en particular
en cas de detenció dels
sol·licitats per part d’una
autoritat d’execució d’un
estat membre o de la implementació d’un procediment per a la seva entrega
a les autoritats espanyoles, podran presentar una
nova sol·licitud de mesures provisionals”, deia llavors el TGUE, que obria així la porta a concedir la immunitat cautelarment si
es feia una segona petició.
Tant Puigdemont com
els també eurodiputats de
Junts Toni Comín i Clara

Ponsatí han fet aquesta
segona sol·licitud i estan
en espera d’una decisió.
Abans, el Parlament Europeu hi ha de dir la seva, ja
que forma part del procediment. Com ja van fer l’última vegada, els serveis jurídics de la cambra es pronunciaran en contra de les
cautelars.
El Parlament Europeu
té fins divendres, 15 d’octubre, per presentar al·legacions. Segons confirmen fonts parlamentàries, els lletrats de la cambra continuaran defensant “la decisió presa per
la sessió plenària” al març.
El ple de l’eurocambra va
aprovar per 400 vots a favor, 248 en contra i 45
abstencions l’aixecament
de la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí.
El líder de JxCat es preguntava fa poc si el suplicatori del Suprem tindria
el mateix suport entre els
eurodiputats si la votació
es fes ara, després de l’embolic per la seva detenció a
Sardenya i la insistència
del magistrat instructor
del Suprem Pablo Llarena,
que va aclaparar les autoritats italianes amb peticions d’extradició. La pregunta queda, per ara, sense resposta, perquè la institució no dona senyals de
voler canviar d’opinió.
L’eurocambra manté
que la retirada de la immunitat va ser correcta i no
veu necessari que els tres
eurodiputats independentistes la conservin mentre
es resolen les causes obertes a la justícia de la UE per
les euroordres. En la darrera petició de cautelars,
els serveis jurídics van re-

Carles Puigdemont, en una
comissió del Parlament Europeu,
a finals de setembre ■ ACN /
NATÀLIA SEGURA

La xifra

—————————————————————————————————

400

La data

—————————————————————————————————

15.10.21

vots a favor de l’aixecament
de la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí hi va
haver al Parlament Europeu.

Últim dia que el Parlament
Europeu pot al·legar contra
la segona sol·licitud dels eurodiputats catalans.

marcar, sobretot, que
Puigdemont, Comín i Ponsatí gaudeixen d’immunitat per anar als plens i fer
les seves activitats parlamentàries i consideren
que és suficient per protegir els seus drets polítics
com a eurodiputats.
Caldrà veure què hi diu
l’advocacia de l’Estat, ja

que l’Estat espanyol també està personat en la causa. L’últim cop va assegurar que el procediment per
l’euroordre estava en suspens, però el Suprem ho va
negar posteriorment.
Decisió pendent
Un cop el Parlament Europeu i l’advocacia de l’Estat

presentin les seves observacions, el TGUE haurà
de prendre una decisió.
L’última vegada va trigar
aproximadament un mes i
mig a pronunciar-se, així
que la interlocutòria sobre
les cautelars podria arribar a finals de novembre.
Ara bé, fonts del tribunal
remarquen que els terminis poden variar a discreció dels magistrats.
Digui el que digui el
TGUE sobre les cautelars,
no s’espera que tingui cap
repercussió per als procediments d’extradició paralitzats a Bèlgica i Itàlia.
La justícia d’aquests països està en espera del que
decideixin els tribunals de
la UE tant en el cas de la

immunitat com en el de les
prejudicials de Llarena sobre les euroordres. Però
estan a l’aguait de resolucions definitives, no de
mesures provisionals. Per
tant, les cautelars estan
més pensades per evitar
nous episodis com el de
Sardenya que no pas per
forçar cap canvi als tribunals sards.
Si el TGUE retorna cautelarment la immunitat a
Puigdemont, Comín i Ponsatí, podran viatjar per tota la Unió Europea (excepte a Espanya) sense perill
de ser detinguts. Altrament, els eurodiputats podrien ser arrestats si no
es desplacen per fer activitats parlamentàries. ■
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Pressupostos en
temps de pandèmia
Emma Ansola

Serà difícil per als partits escapolir-se d’aprovar pressupostos en temps de pandèmia. Una situació que
afecta tant ERC com Junts i la CUP. El “pressing CUP”
arrenca el vol per intentar aprovar uns comptes que,
segons l’executiu d’Aragonès, són necessaris per tirar
endavant un programa social de caire progressista
que, a més a més, conté part de les reivindicacions

unitat

dels anticapitalistes. D’altra banda, el govern de Pedro
Sánchez i el PSOE-PSC també colla, en aquest cas,
ERC perquè els faciliti el pressupost de l’Estat, que,
diuen, destinarà “6 de cada 10 euros” a les persones
que han patit més la crisi sanitària i que, a més a més,
inclourà compromisos del pacte d’investidura. La
guerra pel relat està servida.
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El Consell per la República
supera els 100.000 inscrits
amb l’impuls de l’1-O i l’Alguer
a L’organisme celebra haver assolit una xifra sense precedents als Països Catalans
en només tres anys a L’ens treballa en l’obertura d’una seu al País Valencià
Emili Bella
BARCELONA

El cas del suplicatori

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

La petició de cautelars s’emmarca en la causa judicial
contra el suplicatori. Ara mateix hi ha dos fronts judicials
a Luxemburg. D’una banda,
les preguntes prejudicials
que el Tribunal Suprem va enviar al Tribunal de Justícia de
la UE sobre com els estats
membres poden analitzar
l’euroordre que reclama l’extradició de l’expresident Carles Puigdemont per un delicte de sedició i malversació
vinculat al referèndum de l’1
d’octubre.
L’altre front judicial és la
demanda de Puigdemont i els
exconsellers Toni Comín i

Clara Ponsatí contra el Parlament Europeu davant del
Tribunal General de la UE per
haver suspès al març la seva
immunitat de manera “irregular”. És en aquest litigi que
s’han demanat mesures cautelars. És a dir, que mentre es
resol el fons del cas, els eurodiputats de Junts volen conservar preventivament la immunitat perquè la seva feina
no es vegi afectada. I és que
aquest procediment es podria allargar anys, ja que el
TGUE és el tribunal de primera instància a Luxemburg, així
que hi podria haver un últim
recurs al TJUE.

La celebració del quart
aniversari del referèndum
de l’1-O i la victòria de Carles Puigdemont en el front
judicial internacional després de la detenció a l’Alguer han donat una forta
embranzida a les inscripcions al Consell per la República, que ahir va superar la barrera dels
100.000 inscrits. Només
aquest 1 d’octubre s’hi van
apuntar més de 400 persones, mentre que els dies
3, 4 i 5 sumats ho van fer
prop de 350 persones, coincidint amb la compareixença a Sàsser del president exiliat.
Fonts del Consell celebraven ahir haver assolit
una xifra “molt alta”, que
els dona impuls per continuar treballant perquè
molta més gent s’afegeixi
al Consell, nascut el 2018.

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
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26.000

“Un ens amb tanta gent en
tan pocs anys no s’havia
vist fins ara arreu dels Països Catalans”, asseguraven. En comparació, l’Assemblea Nacional Catalana té una massa social de
gairebé 100.000 persones
entre socis (que paguen
quota mensual, trimestral
o anual) i simpatitzants.
Va néixer el 2012, i el
2015 arribava als 80.000.
Òmnium Cultural té al voltant de 190.000 associats.
El creixement experimentat en el Consell de
“ciutadans lliures que han

decidit exercir la seva ciutadania republicana” coincideix amb el procés
d’elecció dels membres de
la seva assemblea de representants. Les eleccions
tindran lloc els dies 29, 30
i 31 d’aquest mes, i el dia
14 de novembre celebrarà
la primera reunió de la primera legislatura. El cens
es va tancar el 17 de setembre, de manera que els
registrats amb posterioritat no podran votar.
D’altra banda, des que
es va activar l’opció de sollicitar la targeta ID, l’abril

persones s’hi van inscriure
aquest 1 d’octubre. Prop de 350
ho van fer durant la compareixença de Puigdemont a Sàsser.

persones ja disposen de la targeta d’identitat digital, mentre
que el n ombre de consells locals ha crescut fins als 210.

passat, ja se n’han tramitat més de 26.000. El nombre total de consells locals
també ha crescut, fins als
més de 210, constituïts arreu dels Països Catalans.
Els consells locals tenen
com a objectiu empoderar
la ciutadania en una institució amb vocació de construir-se “de baix a dalt” i
expandir l’estratègia política i de mobilització ciutadana del Consell recollida en el document Preparem-nos. En aquest sentit,
des del naixement de l’organisme, s’han celebrat
centenars d’actes, concentracions i accions reivindicatives.
El Consell també disposa de delegació a la Catalunya del Nord –estrenada
recentment en un acte
simbòlic al Palau dels Reis
de Mallorca de Perpinyà– i
a les Illes Balears, i ja està
treballant per constituir la
del País Valencià. ■
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El vot al pressupost estatal
queda deslligat de Rodalies

vern a govern” havia de fer
el seguiment dels acords,
sobretot de les inversions
previstes. Aquesta comissió no s’ha reunit encara,
però Vilalta aclaria que ho
farà en breu, i serà en el
marc de la bilateral, a fi de
fer balanç, ja que d’això
dependrà en bona part la
posició d’ERC sobre els
comptes del 2022. Al novembre hi ha prevista de
fet la comissió mixta d’infraestructures, si bé no es
descarta que es pugui
avançar per quadrar tots
els terminis.

Les paraules de Vilalta
van tenir ressò a La Moncloa, on fonts del govern espanyol hi resten aspror adduint que “ERC està fent
equilibris amb Junts” i que
això obliga a endurir el to
en públic. “La relació amb
ERC és fluida”, advertien
aquestes mateixes fonts.
Els 155 vots que sumen el
PSOE (120) i Podem (35)
deixen la coalició a 22 vots
de l’aprovació dels comptes al Congrés, i aquí els 13
d’ERC són essencials. “El
govern allarga la mà a tots
els que vulguin dialogar i
tinguin oposició constructiva, i com és habitual només se’n descarten les dretes del PP, Vox i Cs; ara iniciarem rondes detallades i
especialment el PNB i ERC
són interlocutors prioritaris”, defensava la ministra d’Hisenda i arquitecta
dels comptes, María Jesús
Montero. Per Rodríguez,
que ERC parteixi del no és
“precipitat”, perquè fins
demà no arriben al Congrés amb el detall de les inversions per capítols. “No
crec que sigui el més apropiat descartar-los abans de
conèixer-los”, va etzibar
com a rèplica a Vilalta.
La ministra portaveu
defensa que els comptes
–amb una primera gran
glopada d’oxigen pels
27.000 milions dels fons
europeus– seran “bons
per a tots els territoris,
també per a Catalunya”,
perquè augmentaran la
capacitat inversora. Fonts
de La Moncloa veuen un
escenari de tensió entre
ERC i Junts, però no només confien en el sí final
d’ERC, sinó que aposten
per “ampliar” els vots a favor amb altres grups, com
ara Junts, que és ara el
partit propietari de la cartera d’Economia i Hisenda, amb Jaume Giró. ■

La portaveu d’ERC, Marta
Vilalta, ahir ■ MARC PUIG

guns impostos, potser en
algun àmbit sectorial”,
obria la porta.
Gairebé a la mateixa hora, això sí, el PSC tornava a
oferir-se per aprovar els
comptes. Segons explicava el diputat i portaveu,
Raúl Moreno, aquest xec
en blanc o la manca de línies vermelles per pactarlos respon a la urgència de
disposar d’un pressupost
que faci front a les conseqüències de la pandèmia i
elimini la dependència del
govern d’ERC i Junts d’un
soci com la CUP que “fa inestable” qualsevol negociació. ■

a El traspàs s’abordarà en el grup de treball de la comissió bilateral a ERC parteix del no als comptes i
el govern de Sánchez insta el soci “prioritari” a no “precipitar-se” a La Moncloa veu tensió per Junts
D. Portabella / Ò. Palau
MADRID / BARCELONA

La carpeta catalana a La
Moncloa inclou des del
compliment de les inversions estatals d’acord amb
el pes dins el PIB –demà es
presenta el “llibre groc” del
pressupost, que inclou les
xifres territorialitzades–
fins a traspassos pendents
com ara el de Rodalies, però no hi haurà un bescanvi
del vot al Congrés per això.
Després que ERC beneís la
separació dels dossiers –si
més no, ahir la portaveu,
Marta Vilalta, va evitar posar-ho com a condició, i va
dir que ja faran les seves
demandes “quan sigui
oportú” en la negociació–,
la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, va verbalitzar ahir que la qüestió de
Rodalies s’abordarà en un
grup de treball en el marc
de la comissió bilateral i va
remarcar que cal fer-hi un
abordatge tècnic. El govern català ja va avançar
la setmana passada que
aquesta reunió es preveu
aviat, la segona quinzena
d’octubre. Fonts de La
Moncloa van més enllà i
obrien la porta ahir al traspàs, però amb un calendari que no vagi lligat al tràmit dels pressupostos al
Congrés i al Senat (de l’octubre al desembre).
També ahir, el portaveu
de Catalunya en Comú,

La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ahir després del Consell de Ministres ■ EFE

Joan Mena, va lloar que
els comptes proposats són
“clarament expansius”,
amb una inversió pública i
una despesa social rècord,
i va demanar a ERC que no
condicioni el seu sí a “altres coses” com el traspàs
de Rodalies. “Les demandes d’ERC les farà ERC, no
ens han de dir ells què és el
que podem demanar”, li
etzibava ja després Vilalta.
Balanç de l’incompliment
En qualsevol cas, la portaveu republicana va deixar
clar que el fet que l’any

passat hi donessin suport
“no pressuposa” que enguany hi tornin, i que ara
mateix són “molt lluny”,
fins al punt que votarien
no fins i tot a la tramitació.
Entre les raons, citava el
fet que ni tan sols en coneixen el detall ni han iniciat
cap negociació tot i ser el
suposat “soci prioritari”
del PSOE, i que pel poc que
n’ha transcendit “queden
lluny” de temes que considera clau com el blindatge
de drets i les apostes per la
“transformació”. Això sí,
la principal raó del no d’en-

Vilalta: “No aprovarem
els comptes amb el PSC”
Ò.P.J. / E.A.
BARCELONA

ERC va voler tancar ahir
les especulacions, després
que el PSC s’hagi ofert insistentment els últims
dies per aprovar el pressupost català, fins i tot sense
posar cap condició prèvia,
en cas que la CUP, com tot
fa pensar fins ara, no s’hi

posi bé. “Suposem que el
senyor Illa necessita protagonisme, però això no va
així”, etzibava la portaveu,
Marta Vilalta, que concloïa: “No els aprovarem amb
el PSC, no té sentit”. Vilalta recordava, com ja va fer
el president, Pere Aragonès, diumenge, que tenen
signat un acord d’investidura “amb unes majories

parlamentàries, amb uns
objectius i uns compromisos” que ara volen complir,
per la qual cosa no tan sols
és la prioritat, sinó “l’única
aposta” en què treballen.
“No tindria sentit que ara
canviéssim objectius i
prioritats amb què el president va sortir investit; no
aprovarem el pressupost
amb qui no compartim els

trada és l’incompliment
precisament dels compromisos pactats per votar els
comptes d’aquest any. “El
govern estatal sap que no
ha fet els deures. No està
fent tot el que ha de fer si
vol tenir prou suports”, remarcava Vilalta, en al·lusió sobretot al volum d’inversions pendent d’executar, que està “molt per sota del que hauria d’estar”.
“Que es posi les piles”, instava. Segons els pactes inclosos l’any passat en la
mateixa llei de pressupostos, una comissió “de go-

consensos per a aquesta
legislatura”, cloïa.
Un dels punts de conflicte amb la CUP pot ser
en l’àmbit fiscal, després
que el conseller Jaume Giró digués la setmana passada que no pensa tocar els
impostos, si no és com a
molt per reduir els trams
baixos de l’IRPF, mentre
que els anticapitalistes
van reclamar increments
en patrimoni i successions. Vilalta aclaria ahir
que ERC sempre serà partidària de retocs que facin
“més progressiu” el sistema. “És possible que hi hagi alguna reforma en al-
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ERC rebutja ara qualsevol
ampliació de l’aeroport

a Després d’oposar-se al Parlament a recuperar l’acord amb el ministeri, Vilalta diu que només són
favorables a certes millores pactades a La posició oficial del govern sols ho refusa si afecta l’estany
Òscar Palau
BARCELONA

ERC està en contra de cap
ampliació de l’aeroport del
Prat. Sense embuts, així
ho va aclarir ahir la seva
secretària general adjunta
i portaveu, Marta Vilalta,
després que una filtració a
La Vanguardia dissabte
assenyalés que el vicepresident Jordi Puigneró pensa proposar una alternativa que afectaria tant la
zona natural del Remolar,
en una banda, com part de
l’espai protegit de la Ricarda, a l’altra, però no l’estany, que és la línia vermella que a principis de setembre el govern va consensuar que no es creuaria
en cap cas com a posició
oficial, pocs dies abans que
La Moncloa, també dividida sobre el projecte, es
desdigués dels plans d’inversió adduint justament
la falta d’acord a l’executiu
català. Tant fonts del departament de Puigneró,
que demà compareix precisament al Parlament per
exposar la seva posició sobre l’aeroport, com el mateix president Pere Aragonès han negat que el que
es va assenyalar dissabte
sigui cap “nova proposta
acordada” del govern. “Si
es presenten projectes,
s’hauran d’abordar en el
consell executiu, perquè
podrien tenir afectacions
en molts àmbits”, recalcava diumenge Aragonès.
Ahir, en tot cas, la portaveu del seu partit va recordar que va ser el mateix govern estatal el que va aturar l’ampliació, i va fer un
pas més enllà assegurant
que ERC “no està a favor
d’ampliar l’aeroport, però
sí de millorar la infraestructura”. Segons Vilalta,
hi ha “moltes alternatives
que no impliquen trinxar
el territori”, ni anar contra
el consens territorial ni
contra la xarxa europea
de protecció de la natura.
“S’hi poden fer coses que
no necessàriament inclouen l’ampliació”, insistia, i
assenyalava com a opcions
millores en l’operativitat

Vista de l’espai de la Ricarda, que es podria veure afectat per l’ampliació de l’aeroport del Prat, ara aparcada ■ JUANMA RAMOS

Les frases

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

“ERC no està a favor
d’ampliar l’aeroport.
S’hi poden fer
millores que no
necessàriament
inclouen l’ampliació”

“Esperem que la
proposta de Puigneró
sigui compartida pel
conjunt del govern.
També falta concretar
quines parts afectaria”

“Aragonès ha de
tancar la porta una
vegada per totes a
qualsevol projecte.
Va en contra del sentit
comú del segle XXI”

PORTAVEU D’ERC

PORTAVEU ADJUNT PSC PARLAMENT

PORTAVEU DE CATALUNYA EN COMÚ

Marta Vilalta

Raúl Moreno

Joan Mena

El PSC assenyala les “divergències” en el si del govern
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els socialistes reclamen al
govern que concreti la seva
posició sobre l’ampliació de
l’aeroport després de les contínues “divergències” entre
ERC i Junts, que ja es van fer
evidents en el debat de política general. El PSC creu que la
falta d’inversions a Catalunya
es deu precisament a aquestes discrepàncies. En tot cas,

el tinent d’alcalde barceloní,
el socialista Jaume Collboni,
reiterava ahir a El Periódico
el seu compromís amb l’ampliació, però no ara, sinó
“d’aquí a cinc anys”, i admetia
que el debat es va fer “de manera precipitada i abrupta”, i
sense valorar-ne prou “els
pros i els contres”. La conselleria de Territori continua

treballant en alternatives
que facin viable l’ampliació,
una actuació que comparteix
del tot el PSC i els sectors
econòmics catalans, que
continuen al peu del canó.
Junts també s’hi ha mostrat
partidària i retreu al govern
estatal que s’hagi aixecat
tan aviat de la taula per negociar l’ampliació. ■ E.A.

de la instal·lació, connexions a través de l’alta velocitat ferroviària amb els
aeroports de Reus i Girona
–que de moment no han
caigut dels plans d’Aena–,
una nova terminal satèl·lit
i, sobretot, un “canvi de
gestió” perquè es faci des

de Catalunya i “no sigui
una sucursal” del de Barajas. Això sí, segons la republicana, qualsevol d’aquestes accions s’ha de fer en
consens amb el territori, i
complint tots els criteris
ambientals. “No caurem
en xantatges ni en pres-

sions d’Aena”, advertia.
ERC ahir negava cap viratge en la seva posició, i recordava que en el debat de
política general fa dues setmanes ja van explicitar el
rebuig a l’ampliació de les
pistes. De fet, aquell dia es
va aprovar una moció pac-

tada entre Junts i el PSC,
amb el suport de Cs i amb el
vot en contra d’ERC i En
Comú Podem, que insta el
govern a recuperar l’acord
assolit el 2 d’agost amb el
Ministeri de Transports i
Mobilitat perquè s’inverteixin 1.700 milions en els
propers cinc anys al Prat
per fer-hi possible un hub
intercontinental, amb el
“màxim respecte” pels espais protegits. Aquell dia,
Vilalta ja va ser molt crítica
al faristol amb “l’incompliment de la lleialtat” per
part de Junts, que havia
tornat a imposar la “sociovergència” en aquest punt i
havia renunciat a reclamar
la gestió de l’aeroport, tot i
que en una altra moció sí
que es va aprovar reclamarne el traspàs.
Ahir, entretant, el portaveu dels comuns, Joan
Mena, va demanar a Puigneró que “deixi estar les
ocurrències” del seu pla alternatiu d’ampliació, que,
a més, “en lloc d’afectar
un sol espai protegit, ara
n’afecta dos”. Mena va instar Aragonès a manifestar
“clarament” si dona suport
a aquesta proposta. ■

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís Falgàs
—————————————————————————————————

Pressupostos
en l’aire

F

a la sensació que els
pressupostos català i
espanyol estan decidits i
que al Parlament els comptes
serien aprovats per ERC,
JxCat i la CUP, i que al Congrés dels Diputats tindrien
llum verd amb el suport del
PSOE, UP, el PNB i ERC...
Aquest fet donaria estabilitat
política fins al 2023 –any
electoral, d’eleccions generals, municipals i, més que
probablement, al Parlament–.
Any 2023 i de noves aliances.
Mentrestant, caldria alleugerir
la motxilla i fora bo haver resolt les rèmores del passat.
Exiliats, sancionats pel Tribunal de Comptes, persones
pendents de judici, etc. Temes
judicials i propers a l’Advocacia de l’Estat. Furgant en el dia
a dia, la sensació d’una bassa
d’oli pressupostària desapareix. Dins l’Independentisme
hi ha diverses maneres de
veure la qüestió. JxCat demana per a la negociació que el
pressupost de l’Estat sigui
una palanca davant del govern espanyol per demanar
l’autodeterminació i l’amnistia. ERC vol resoldre necessitats financeres urgents per a
Catalunya, el tan anomenat
peix al cove, tot i veure que
són imprescindibles per a
Sánchez.
A Catalunya, la CUP té la
clau de volta. El conseller Giró
ha volgut fer les primeres passes d’aproximació als anticapitalistes explicant que prové
d’una família humil. Tota una
declaració de principis per
apaivagar que abans d’entrar
en política donava suport a
empreses de l’Íbex i era directiu de La Caixa. El pis de 60
metres quadrats és una interessant estratègia per negociar amb la CUP. Malgrat que a
Catalunya ens coneixem tots i
la CUP també té algun adinerat, com en tot l’arc parlamentari, i no passa res. Caldrà espavilar amb els pressupostos i
que vagin ràpids. El denominat tercer sector n’està mol
pendent i els experts asseguren que els vents econòmics
bufen millor, encara que continuen les incerteses. El pitjor ja
ha passat i la situació sanitària
va a millor. Caldrà que el repartiment pressupostari
s’avingui amb la situació i que
l’1 de gener de l’any vinent els
comptes entrin en vigor...
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L’empenta del
pare
“Si no fos per ell,
potser no hi seria
[en política].”Ríos
reconeix que el pas
d’entrar en política
el deu a l’empenta
del seu pare, en
Juan Ríos, que va
morir el 2017. La fotografia de tots dos
vol ser un homenatge a la persona –diu
la diputada– que va
fer que ella deixés
enrere el menfotisme i accedís d’entrar al grup del PSC
després de l’oferiment de l’exbatllessa Dolors Padilla.
Ríos entén la gent
que no creu en els
polítics i la política.
Va canviar d’idea i
no se’n penedeix.
Per cert, la germana
i la mare de la diputada es diuen Pilar, i
avui és el seu sant.
Felicitats! ■ CEDIDA

La vocació de servei
Amb l’empenta del seu pare i sense
arribar-se a plantejar mai d’entrar en
política, Ríos va fer el pas i ara treballa
per “fer polítiques per a la gent” com a
regidora de Dinamització Comunitària,
Participació Ciutadana i Recursos
Humans i com a diputada. Nascuda a
Sevilla el 1977 per circumstàncies
familiars, Ríos està separada i té un fill
de 12 anys. Amb un títol superior en
ergonomia i psicosociologia aplicada al
treball, la diputada del PSC va ser
gerent durant quinze anys de l’empresa
familiar, de construcció. Valora que, fent
de regidora, comprova com les hores
esmerçades tenen la seva recompensa
de tant en tant i pot ajudar un veí a
trobar una feina, per exemple. Assumeix
que el sistema “és millorable”: “Segur
que en molts aspectes ho és, però és el
que tenim.” Ríos, que havia dit “Jo,
passo [de la política]”, s’hi sent a gust
ara. Diu que ha conegut gent de gran
valor. Per desconnectar, acostuma a
anar al gimnàs i, si pot, surt a caminar
per la muntanya, “a relaxar-me i
carregar piles”. Les últimes vacances ha
estat en un càmping a Torroella de
Montgrí. Considera que viure a la Costa
Brava és un privilegi. Li encanta anar a
la platja i prendre el sol.

parlamentari, que són els
divendres.
Hi va físicament en cotxe?
Al principi hi anàvem
junts [amb la Sílvia Paneque i l’Òscar Aparicio].
Amb ells, com que són a
Girona, de vegades quedàvem a Vidreres i anàvem cap a allà. Però no
coincidim per connexions, pel que passa al territori: ells ho tenen bé des
de Girona perquè poden
agafar l’AVE i és còmode.
Jo, si pogués anar-hi en
tren hi aniria, perquè pots
treballar durant el trajecte i aprofites l’estona. Però hauria d’anar a Caldes i
agafar el tren… I també
per una qüestió d’optimització del temps, pel que et
deia: tinc el meu fill i el
que vull és sortir d’allà i
venir cap aquí.
En cotxe, quant hi té fins
a Barcelona?
Una hora i mitja. I depèn
de com vagi... L’altre dia
vaig estar a les rondes
una hora i quart.
El PSC va guanyar les
eleccions en vots, però no
governa [té 33 diputats,
igual que ERC]. Ha paït
vostè el resultat i que són
a l’oposició?
Aquí, a l’Ajuntament, això també va passar. No
vam guanyar, però estem
governant. Nosaltres [al
Parlament] no vam tenir
suport per formar govern,
això ja és conegut. Assumim el que han marcat
les urnes i la democràcia,
com no pot ser d’una altra
manera. El que estem
fent és aquest govern alternatiu. Jo soc a l’equip
tècnic i el meu conseller
és en Raúl Moreno, de
drets socials.
Què fa aquest govern alternatiu?
Jo ho explico. És una manera d’organitzar l’oposició. Fiscalitzem l’acció del
govern i hem fet un pla
d’acció social que el nostre president, el senyor
Aragonès, va dir que es faria. El seu encara l’estem
esperant, però nosaltres
ja l’hem fet. No, no l’hem
fet de cara a la galeria, sinó que l’hem fet quantificat, fins i tot especificant
d’on surten els diners perquè es pugui aplicar un
pla de xoc. ■

Debat dijous a Lisboa
sobre la cobertura
mediàtica del procés
a S’hi presentarà un estudi de la UPF sobre els fets del 2017
a L’acte respon a l’interès de l’àmbit acadèmic i periodístic
Òscar Palau
BARCELONA

L’Escola Superior de Comunicação Social, el principal centre de formació
periodística de Lisboa, que
depèn de l’Instituto Politecnico de la ciutat, serà
escenari dijous a la tarda
d’un seminari sobre La
qüestió catalana a la
premsa portuguesa, a iniciativa de la delegació del
govern al país. Durant la
jornada, primer es presentaran dos estudis acadèmics que la UPF ha fet sobre el seguiment que la
premsa
internacional
–dels investigadors Carles
Pont Sorribes i Cristina
Perales-García– i la portuguesa –del doctor en filosofia política, David Duarte–
va realitzar dels fets a Catalunya sobretot el 2017 i,
en menor mesura, el 2018,
ja que després decauria
l’atenció. En acabat, hi
haurà un debat entre tres
dels periodistes que ho van
seguir de més a prop –Pedro Cordeiro, del diari Expresso; Sofia Lorena, del
Público, i Daniela Santiago, corresponsal a l’Estat
de la radiotelevisió portuguesa–, moderat pel mediàtic periodista local
Francisco Sena Santos.
“L’objectiu del seminari

El delegat del govern a
Portugal, Rui Reis ■ EPA

és valorar com es transmet
Catalunya a la societat portuguesa, de manera objectiva i des d’un punt de vista
acadèmic”, justifica a El
Punt Avui el delegat, Rui
Reis, que destaca el paper
crucial de la premsa en un
país que ha mostrat sempre molt interès pel procés, tant en forma de peces
informatives com d’articles d’opinió.
La jornada s’ha preparat
amb la plena col·laboració i
suport del deganat de l’Escola, que ha contribuït a
disposar de reputats ponents. Si bé es va començar
a gestar fa un any i mig, la
pandèmia n’ha impedit la
celebració fins ara. Es trac-

ta d’un dels primers actes
internacionals organitzats
pel govern que parlarà específicament del procés sobiranista després de l’aplicació del 155, que va comportar precisament el tancament de la xarxa exterior, encara avui sota sospita al Tribunal de Comptes.
“No és cap acte polític, no
volem acusar ningú”, aclareix en aquest sentit Reis,
que recorda que la qüestió
aixeca “gran atenció i curiositat“ al país, i descarta
que el debat “porti a la censura”. “No estem en aquesta època”, clou.
En tot cas, tot i que no
s’emmarca en cap pla del
departament, Ruis posarà
en comú la iniciativa amb
les altres delegacions, i no
descarta que alguna el repliqui si, com espera, dijous va bé. “Cada país és un
cas; la situació política, la
influència de la premsa i
les circumstàncies en general són diferents”, recorda. El delegat constata que
a Portugal, com arreu, les
pressions de la diplomàcia
espanyola són molt fortes,
i els dirigents locals sempre consideren el català
com un “afer intern”. “La
idea general de tots els polítics i de l’opinió publicada
sempre va a favor del diàleg”, conclou, això sí. ■

ERC promou la supressió
de desfilades militars
David Portabella
MADRID

El grup d’ERC al Congrés ha
registrat a la cambra una
bateria d’iniciatives en què
qüestiona les desfilades militars com la del 12 d’octubre a Madrid amb motiu de
la celebració del Dia de la
Hispanitat i en què també
pregunta el perquè de l’in-

crement de 522 militars en
territori català des del referèndum de l’1 d’octubre del
2017, a més de les operacions i de l’impacte econòmic dels 2.197 soldats destinats. A través d’una proposició no de llei a la comissió de Defensa del Congrés,
ERC promou la supressió
de les desfilades i de qualsevol altre acte o cerimònia

militar que suposin “una
despesa supèrflua d’exhibició militar”. ERC alerta que
la despesa ha anat en augment sota el mandat socialista fins als 912.536 euros
que va costar el 12-O del
2019 –el 2020 s’abaratia
per la pandèmia– i considera “immoral el manteniment d’una despesa supèrflua com aquesta”. ■

