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Acte de recepció dels presos polítics indultats al Parlament de Catalunya, el mes de juny passat ■ JUANMA RAMOS

El Suprem rebutja tots els
recursos i avala els indults

a Compra la tesi de l’Advocacia de l’Estat que Vox, ni polítics del PP i Cs, Enric Millo o les entitats no estan
legitimades en no ser parts perjudicades a Poden fer un recurs de súplica o anar al Constitucional
J. Alemany
BARCELONA

Cop de porta del Tribunal
Suprem (TS) als recursos
contra els indults, parcials
i condicionats aprovats en
el Consell de Ministres del
23 de juny passat per a
Oriol Junqueras, CarmeForcadell, Raül Romeva,
Jordi Turull, Josep Rull,
Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart. L’alt tribunal va
avalar la tesi de l’Advocacia de l’Estat que plantejava la falta de legitimació
activa perquè no eren part
perjudicada o afectada
tots els autors dels recursos, presentats per particulars i els partits com
Vox i el PP.
La secció cinquena de la
sala contenciosa administrativa va decidir per ma-

joria estimar aquestes allegacions prèvies de l’Advocacia de l’Estat i,
d’aquesta manera, evita
haver de pronunciar-se sobre les raons que van portar l’executiu de Pedro
Sánchez a concedir-les
després de més de 1.300
dies a la presó.
La sala va avançar ahir
el resultat de les seves deliberacions, però el contingut de les interlocutòries
que estima la falta de legitimació activa contra els
set recursos als indults als
nou líders independentistes no la donarà a conèixer
fins als propers dies.
D’aquesta manera no han
prosperat els recursos de
Vox o del PP, però tampoc
els dels dirigents de Cs i diputats als Parlaments el
2017, Inés Arrimadas,
Carlos Carrizosa i José

María Espejo-Saavedra; ni
els que van presentar Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian i
Lorena Roldán, diputats
encara o exdiputats del
PP; ni els del delegat del
govern a Catalunya, el popular Enric Millo. També
cauen el que van plantejar
Convivència Cívica Catalana i l’entitat Pro Patrimonium Sijena i Jerusalem. Falta veure, doncs,
quina és l’argumentació
que sosté la sala per no admetre el recurs de Vox,
que va exercir d’acusació
particular durant el judici
per l’1-O. En total es van
presentar prop de 60 recursos als indults. El Suprem ja havia inadmès al
setembre una querella
presentada pel partit Dreta Liberal Espanyola per

Les frases

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

“Ni Cs, ni Millo, ni un
llarg reguitzell de
fanàtics espanyolistes
poc demòcrates ho han
aconseguit”
Dolors Bassa

EXCONSELLERA DE TREBALL

“Sí que tenim
legitimació, la nostra
posició no és igual que
la resta. Hi recorrerem
davant el TC”
Vox

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“No ens caparan
l’ànima. L’objectiu és
insubornable: la
independència de
Catalunya”

“Acatem la decisió,
però discrepem del
criteri del TS i
acudirem al recurs
d’empara al TC”

EXCONSELLER DE TERRITORI

PORTAVEU NACIONAL DE CS

Josep Rull

Edmundo Bal

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“El meu compromís
actiu per culminar el
que vam votar i guanyar
l’1-O ni és revisable, ni
parcial, ni condicionat”

“Estem legitimats
com a formació, i
alguns personalment,
com s’ha vist en la
investigació dels CDR”

EXCONSELLER DE PRESIDÈNCIA

PRESIDENT DEL PP

Jordi Turull

Pablo Casado

prevaricació contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i
l’exministre de Justícia
Juan Carlos Campo.
Contra la decisió, els demandants poden interposar un recurs de súplica,
que difícilment prosperaria, perquè l’hauria de resoldre la mateixa sala.
L’altra via oberta és la de
recórrer al Tribunal Constitucional (TC), a la qual
Vox, el PP i Cs s’aferraran.
La formació d’ultradreta
entén que sí que té legitimació perquè “va ser l’única acusació popular en el
procés penal contra els
colpistes”. El PP, que va
impulsar una recollida de
firmes contra els indults,
vol impugnar la decisió i
després anar al Constitucional, segons va explicar
el seu portaveu de Justícia, Enrique López, i el seu
lider, Pablo Casado. També ho farà Cs tenint en
compte l’“exigua diferència de vots” amb què la sala
es va pronunciar: tres magistrats a favor de tombar
els recursos i dos en contra. El portaveu Edmundo
Bal reclamava “una decisió judicial sobre els fons
d’aquest assumpte” i mantenia que els indults no
s’havien de donar “per
raons d’utilitat pública, sinó per raons de justícia i
equitat”, considerant que
en la sentència condemnatòria contra els líders
independentistes de la sala segona del TS “no hi havia cap injustícia”. Cs va
assegurar que defensaran
el criteri de l’informe negatiu que el TS havia fet
públic a la concessió dels
indults un mes abans que
Sánchez el aprovés.
La reacció dels indultats a les xarxes, com ara
els exconsellers Josep Rull
i Jordi Turull, va ser recordar que les mesures de
gràcia són condicionades i
reversibles “durant un termini de sis anys de vigilància”, piulava Rull, però hi
afegia: “No ens caparan
l’ànima. L’objectiu és insubornable: la independència de Catalunya.” En termes similars s’expressava
Turull per refermar la voluntat de culminar el que
es va votar i “guanyar” l’1O amb un compromís que
“ni és revisable, ni és parcial, ni és condicionat”.
L’exconsellera de Treball
Dolors Bassa es mostrava
satisfeta perquè cap “reguitzell de fanàtics espanyolistes poc demòcrates”
havien aconseguit aturar
els indults. ■
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La mesa va tractar dos cops
seguits les prejubilacions

a La decisió de reformar-les va formar part de l’ordre del dia de les dues últimes reunions de la
mesa del Parlament a La proposta d’acord es va incloure el 14 de desembre i el 21 es va aprovar
Emma Ansola
BARCELONA

141001-1254170L

No únicament disposaven
d’informació sobre les prejubilacions, sinó que els
membres de la mesa la van
tenir per partida doble i en
només una setmana de diferència a final d’any. La
reforma de les polèmiques
llicències a què tenen dret
els funcionaris del Parlament per prejubilar-se
amb el sou íntegre es va incloure a l’ordre del dia de
les dues últimes reunions
de la mesa.
El dia 14 de desembre el
punt 72 de l’ordre del dia
feia referència al debat i la
votació de les “Normes
d’aplicació de la llicència

per edat al personal funcionari del Parlament” i
s’aportava la proposta d’acord signada el dia 9 pel
responsable de govern local, Ferran Domínguez,
que havia portat a terme
les negociacions amb la
plantilla des de l’estiu. El
punt, però, va quedar finalment ajornat a la següent reunió de la mesa
del dia 21 després que la
secretària general, Esther
Andreu, comuniqués als
membres de la mesa que
faltaven alguns detalls.
La setmana següent, el
dia 21, es va tornar a introduir en l’ordre del dia
aquesta vegada amb
l’acord final ja signat el 17
de desembre pels repre-

Reunió de la mesa del Parlament, celebrada el dia 21 de desembre, en què es va aprovar
l’acord de reforma de les llicències d’edat ■ ACN

sentants del consell de
personal, la direcció de govern local i els membres de
la mesa que tenen delegades les funcions del personal. Es va aprovar per unanimitat.
Però aquell acord definitiu, tot i que no s’havia
fet res semblant per posar
fi a uns privilegis creat el
2008, va ser minimitzat
dilluns passat pels mateixos partits que l’havien
aprovat a causa de la forta
crítica social que va comportar saber a través del
diari Ara que aquestes llicències havien permès als
treballadors deixar de treballar durant els últims 5
anys de vida laboral cobrant pràcticament el sou
integre. ERC, el PSC i els
comuns van criticar que la
reforma del dia 21 era dèbil, que mantenia els privilegis i s’acusava la presidència d’opacitat i protagonisme. Per unanimitat
es va acordar accelerar a
aquest any l’extinció de les
prejubilacions, però començava una nova baralla
política entre partits amb
retrets, acusacions i mitges veritats. ■
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La JEC retira l’escó a Juvillà
i en demana la substitució

a La Junta Electoral es declara competent perquè cal aplicar la “inelegibilitat sobrevinguda” que
recull la llei electoral a El Parlament defensa el seu acord i estudia vies per suspendre l’execució
Emma Ansola
BARCELONA

176007-1251235Q

La Junta Electoral Central
va resoldre ahir que cal retirar les credencials al diputat i secretari de la mesa
del Parlament Pau Juvillà
(CUP) com a conseqüència de la inhabilitació per
desobediència dictada fa
un mes pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La JEC resol que en
aplicació de la llei electoral, la Loreg, i malgrat que
la sentència no sigui ferma, concorre la causa d’inelegibilitat sobrevinguda,
com ja va passar amb la
causa contra l’expresident Quim Torra. Aquest
cop, i malgrat que el Parlament, a diferencia del cas
de l’expresident, sí que va
elaborar un dictamen
aprovat per ERC, el PSC,
Junts, els comuns i la
CUP, que mantenia Juvillà en el seu escó, també li
denega les credencials i
insta a nomenar el seu
substitut.
La JEC, en el seu escrit,
també fa referència a les
al·legacions enviades pel
Parlament i al dictamen
aprovat el 16 de desembre
per mantenir el diputat de
la CUP al seu escó, però
destaca que res es diu de
l’aplicació de la Loreg en
l’escrit parlamentari, per
la qual cosa, i recollint la
sentència del Suprem que

El secretari tercer de la mesa del Parlament, Pau Juvillà, a l’inici d’una reunió de la junta de portaveus ■ ACN

ratificava el supòsit d’inelegibilitat de Torra per la
sentència que també l’inhabilitava, resol que ara
també cal retirar l’escó a
Juvillà.
Aquest matí, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, amb la resta de
membres de la mesa,
acompanyaran Juvillà en
una roda de premsa per

comunicar els passos a seguit a partir d’ara. La resolució de la JEC és ferma,
tot i que es pot interposar
en el període de dos mesos
un recurs davant la sala
contenciosa administrativa del Tribunal Suprem. El
Parlament, per la seva
banda, defensarà el seu
acord i estudia les vies per
suspendre l’execució de la

La xifra

—————————————————————————————————

6

mesos d’inhabilitació és el
període que el TSJC va imposar al membre de la mesa Pau
Juvillà (CUP).

resolució de la JEC.
Paral·lelament a la resolució administrativa de
la JEC, el diputat Pau Juvillà ja va presentar recurs
de cassació al Suprem per
la via penal contra la sentència del TSJC que el 14
de desembre passat el va
inhabilitar.
El tribunal el va condemnar per desobedièn-

cia a sis mesos d’inhabilitació i a pagar una multa
de 1.080 euros per no haver retirat els llaços grocs
de la façana del consistori
de Lleida el 2019 en campanya electoral. El tribunal considerava provat
que Juvillà, llavors regidor a l’Ajuntament de
Lleida i president del grup
municipal, es va negar
“obertament i de manera
reiterada, contumaç i rebel” a complir els requeriments, i assegurava que la
raó de l’incompliment va
ser fruit de la voluntat
“conscient i intencionada” del polític de “reivindicar l’acte de desobediència
com un acte de dignitat i
com un instrument de
transformació social”, tal
com ell mateix va manifestar a les xarxes socials i en
un article a la premsa el 4
de maig del 2019 i també
va reconèixer en el judici.
El TSJC li imposava, però,
la pena mínima per a
aquest tipus de delicte.
Dos dies després el Parlament reunia la comissió
del diputat i aprovava amb
els vots del PSC, ERC,
Junts, la CUP i els comuns
no retirar l’acta de diputat
a Juvillà, ja que, d’acord
amb el reglament de la
cambra, la sentència encara no és ferma en espera
que el Suprem respongui
al recurs de cassació. Vox,
Ciutadans i el PP obrien la
via contenciosa administrativa i van portar el cas a
la Junta Electoral Central,
tal com ja van fer en el cas
de l’expresident de la Generalitat Quim Torra.
Caldrà veure ara si el
PSC se’n desmarca i es
trenca el front a la cambra
catalana format per ERC,
el PSC, Junts i els comuns
ara que la junta electoral
s’hi ha pronunciat brandant la llei electoral. ■
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La indignació continua
ANIVERSARI · La Comissió de la Dignitat compleix vint anys d’èxits com el retorn dels ‘papers de
Salamanca’ o la llei d’anul·lació de les sentències franquistes REPTES · L’entitat manté la lluita pel retorn
complet dels documents espoliats i posa la banya en el tancament de la comissaria de la Via Laietana
Emili Bella
BARCELONA

U

135074-1254215Q

n poble es manté viu mentre té capacitat d’indignarse. Aquesta reflexió atribuïda a José Saramago va inspirar els impulsors de la Comissió
de la Dignitat a batejar l’entitat amb
aquest nom, pocs dies després
d’una reunió, avui fa vint anys, a
l’Ateneu Barcelonès. “Al principi a
algunes persones els semblava que
potser no era el nom més adequat,
però amb el temps s’ha demostrat
que va ser un encert total”, observa
un dels fundadors, Toni Strubell.
Inicialment la lluita es va concentrar en el retorn dels anomenats
papers de Salamanca als seus propietaris legítims. En aquell moment, els auguris eren més que negres, però amb el temps i la perseverança la Comissió va obtenir un
gran èxit simbòlic: el retorn d’una
part important de la documentació
espoliada pel franquisme que havia
sobreviscut els anys posteriors a la
guerra, quan la major part van ser
cremats com a combustible.
Aquell 2002 es va convocar un
acte al paranimf de la UB amb víctimes directes de la requisa, com Teresa Pàmies o Carles Fontserè.
L’entitat va llançar una gran campanya internacional que va rebre el
suport de més de 700 professors i
catedràtics d’universitat d’arreu del
món. S’hi van adherir noms com Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, Noam Chomsky, Francesco
Cossiga, Mário Soares, Nawal el
Saadawi, Peter Gabriel, Georges
Moustaki o Mikis Theodorakis.
El 14 d’octubre del mateix any
van organitzar un viatge amb avió a
Salamanca, on van fer una roda de

Cruanyes i Strubell, el 2005, a la seu de la UGT ■ ORIOL DURAN

premsa i la comitiva es va desplaçar
fins a la porta de l’arxiu per dipositar-hi una corona de llorer amb la
bandera catalana. L’endemà a Barcelona es va fer una manifestació
multitudinària. La mobilització i el
debat públic van créixer i quan va
arribar el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, el Congrés va nomenar una comissió tècnica formada
per quatre catalans de catorze integrants (Joan Rigol, Borja de Riquer,
Àngels Bernal i Josep Cruanyes). El
2005 es va aprovar la llei de retorn,
que va permetre la primera transferència, però la llei no va ser cap garantia per al retorn efectiu. Cruanyes recorda la quantitat de traves
contínues que hi posaven els tècnics del ministeri per qualsevol bestiesa. Posa com a exemple les dificultats que van tenir per demostrar

l’evidència que els documents de
l’àrea del Montsià o la Terra Alta
classificats a la carpeta de Vinaròs
eren catalans. “Deien que a València també parlen català i que allò
era valencià. Quan els interessa treuen la unitat de la llengua per anar
en contra i quan no els interessa en
prescindeixen. Gairebé havíem de
discutir paper per paper”, rememora Cruanyes. D’altra banda, els arxius s’havien d’anar microfilmant.
El cost el pagava la Generalitat. “Si
ho hagués hagut de pagar el ministeri encara hi seríem”, assegura
l’advocat i historiador.
El 2007 van omplir el Palau Sant
Jordi quan el retorn estava empantanegat. La penúltima transferència va ser el 2014, però el PP va retenir unes caixes, fet que va derivar
als tribunals i fins aquest any pas-

43
ajuntaments
catalans encara
tenen documentació
espoliada a l’arxiu de
Salamanca.

sat no es va realitzar la transferència definitiva.
La documentació dels particulars s’ha transferit al 100%, però
queden a Salamanca els papers de
43 ajuntaments catalans, de la maçoneria i, de Justícia i Ordre Públic
de la Generalitat. També queden
documents en altres arxius, com el
d’Àvila. “Les sorpreses són constants, no passa un any que no descobrim que hi ha més coses que les
que originalment pensàvem, no només a Salamanca, sinó també en altres arxius”, lamenta Strubell. “Ha
estat una lluita contra l’Estat profund i que ens n’hàgim sortit és extraordinari”, hi afegeix. “Final: victòria. Hem aconseguit retornar tota
la documentació dels particulars
amb l’oposició constant de l’Estat
espanyol”, resumeix Cruanyes.
“Al llarg de tots aquests anys la
Comissió ha aconseguit coses extraordinàries, començant pel fet de
sobreviure vint anys: poques entitats de lluita catalanista han durat
tant”, explica Strubell. Un dels factors que ho han fet possible és que
l’entitat s’ha dedicat a una lluita antifeixista àmplia. El 2015 va assolir
una altra de les seves grans fites:
l’aprovació al Parlament de la llei
d’anulació de les sentències imposades pels tribunals franquistes,
que va convertir Catalunya en l’únic
territori de l’Estat on les penes de la
dictadura estan oficialment anul·lades. També s’han dedicat a organitzar actes en memòria del president
de la Generalitat Lluís Companys,
el del Barça Josep Sunyol, així com
la restitució d’inscripcions esborrades en diversos monuments.
Actualment la Comissió està abocada en la lluita pel tancament de la
comissaria de la Via Laietana, centre de tortures del règim. S’hi concentren dos dimarts al mes. Aquesta setmana la protesta va sumar la
presència del catedràtic emèrit de
la Universitat de Southampton
(Anglaterra) Henry Ettinghausen,
de més de 80 anys, lluitador incansable de la Comissió des del primer
dia.
Vint anys després, la capacitat
d’indignació de la Comissió continua intacta. ■
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Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
EDICTE
Mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2022 es va aprovar inicialment el canvi de la modalitat d’actuació, de compensació bàsica a sistema de cooperació, per
a l’execució del Pla parcial 11, les Forques, de Santa Coloma de Queralt.
D’acord amb el que estableix l’article 113 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, se sotmet aquesta modificació a informació pública
pel termini d’un mes, durant el qual es poden presentar al·legacions.
Santa Coloma de Queralt, gener de 2022
L’alcalde
Ramon Mullerat Figueras
140009-1254185Q

La frase

—————————————————————————————————

“Permanentment
estem treballant per
trobar espais d’entesa
amb altres forces i
eixamplar majories”

864819-1254167Q

Félix Bolaños

MINISTRE DE LA PRESIDÈNCIA

EDICTE
Ateses les sol·licituds rebudes, l’empresa TORRA SA, concessionària del servei del Cementiri
Municipal de Sabadell, ha instat l’Ajuntament de Sabadell l’inici de l’expedient de nul·litat de títol
original i expedició de duplicat del dret funerari sobre les sepultures que s’enumeren en la llista
annexa.
La qual cosa faig pública per al coneixement de qui consideri que té dret sobre les sepultures
perquè, en el termini de 20 dies, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, comparegui davant les oficines del Cementiri Municipal i manifesti el que cregui convenient. D’altra manera, es continuarà amb la tramitació de l’expedient sense ulterior audiència.
Sabadell, 18 de gener de 2022
Xavier Pons Torra
Conseller delegat de TORRA SA

Cognoms i Nom

Sepultura

Departament

Moix Montsech Roser

ne 0516 fila 5a

St. Salvador

Navarro Perez Piedad

ne 3412 fila 4a

Meridional

Pastor Fernandez Montserrat

ne 0253 fila 3a

St. Oleguer

Devesa Gonzalez Maria Teresa

ne 1066 fila 2a

St. Salvador

Rufián i Álvarez (UGT), al Club Siglo XXI el 12 de gener en la conferència d’Aragonès ■ ACN

864819-1254168Q

EDICTE
Ateses les sol·licituds rebudes, l'empresa TORRA, SA, concessionària del servei del Cementiri Municipal de Sabadell, ha instat a l'Ajuntament de Sabadell l’inici de l'expedient de transmissió provisional del dret funerari sobre les sepultures que s’enumeren en la llista annexa.
La qual cosa faig pública per al coneixement de qui consideri que té dret sobre les sepultures perquè, dins el termini de 20 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOE, comparegui a les oficines del Cementiri Municipal i manifesti el que cregui convenient. D'altra manera, es continuarà amb la tramitació de l'expedient sense ulterior audiència

ERC fa tremolar
Sánchez i Díaz per
la reforma laboral
a El no de Rufián i del PNB a avalar-la sense canvis posa en
risc que s’aprovi el 3 de febrer al Congrés a Asens no hi vol Cs

i el títol que a l'efecte s'expedeixi ho serà sense perjudici de tercer amb millor dret.
Sabadell, 18 de gener de 2022

David Portabella

Xavier Pons Torra

MADRID

Conseller delegat de Torra, SA
Cognoms i nom

Sepultura

Departament

Comunitat de titulars: Valls Roman

Tomba 0160

St. Salvador

864819-1254169Q

Jose Maria i Maria Josefa Valls Roman

EDICTE

Ateses les sol·licituds rebudes, l'empresa TORRA, SA, concessionària del servei
del Cementiri Municipal de Sabadell, ha instat a l'Ajuntament de Sabadell l'inici de
l'expedient de transmissió provisional del dret funerari sobre les sepultures que s’enumeren en la llista annexa.
La qual cosa faig pública per al coneixement de qui consideri que té dret sobre les
sepultures perquè, dins el termini de 20 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOE, comparegui a les oficines del Cementiri Municipal i manifesti el que cregui convenient. D'altra manera, es continuarà amb la tramitació de
l'expedient sense ulterior audiència i el títol que a l'efecte s'expedeixi ho serà sense
perjudici de tercer amb millor dret.
Sabadell, 18 de gener de 2022
Xavier Pons Torra
Conseller delegat de Torra, SA
Cognom i nom
Ramos Navarro Joaquina
Vinuesa Barchino Victor
Sanandres Gomez Benito
Martinez Urgeles Rosa Maria
Galipienso Mas M Montserrat
Suarez Giles Jose Antonio
Castell Pallares Concepcion
Otero Muñoz Antonio
Pagan Pelaez Juan
Lopez Martinez Maria Jesus
Sastre Calderon Maria Luisa
Bernabe Garcia Josefa
Gonzalez Becerra Manuel
Silvestre Viloca Santiago
De la Rica Ayala Matilde
Hernandez Modrego Manuel
Casquet Morales Maria Dolores
Domenech Sampere Irene
Bosque Amores Jonay

Sepultura
NE 0355 fila 5a
NE 3386 fila 3a
NE 1071 fila 1a
NE 0243 fila 1a
NE 0620 fila 5a
NE 2464 fila 4a
NE 0700 fila 5a
NL 0081 fila 1a
NE 0231 fila 1a
NE 0659 fila 4a
NP 0145 fila 2a
NL 0091 fila 1a
NE 0716 fila 1a
NE 1089 fila 4a
NE 0845 fila 5a
NE 0882 fila 2a
NE 3657 fila 4a
Tomba 0051
NE 0874 fila 4a

Departament
Creu del Sud
Meridional
Ossa Major
Pl. Asteroides
I. Primavera
Meridional
St. Joan
St. Pere
St. Pere
Estels
St. Narcís
St. Pau
Creu del Sud
Llevant
Creu del Sud
St. Joan
Meridional
St. Oleguer
Creu del Sud

L’alegria de saber que amb
el pressupost del 2022
aprovat ja té combustible
per esgotar la legislatura li
ha durat poc al govern de
Pedro Sánchez, perquè la
reforma laboral, projecte
estel·lar de la vicepresidenta Yolanda Díaz –i que
ha de posar fi al mercat laboral llegat per Mariano
Rajoy el 2012–, fa tremolar la coalició pel risc de
fracàs. Quan falten 13 dies
per al ple del 3 de febrer al

Congrés en què es vota el
text pactat per CEOE, la
UGT i CCOO, el no ferm
d’ERC i del PNB posa en
risc la seva aprovació i rescata de l’oblit Ciutadans,
que s’ofereix a votar-hi a
favor “si no es toca ni una
coma” –el que vol Díaz– i
fins i tot si són menyspreats amb desdeny. El líder de Podem al Congrés,
Jaume Asens, alerta de la
“trampa” de Cs i insta ERC
i el PSOE a retrobar-se.
El repòs pel contagi de
la covid manté Díaz sense
poder baixar a l’arena de la

negociació, però que ella
prioritza ERC es va veure
en el sopar mantingut el
12 de gener a Madrid amb
el president Pere Aragonès després de la seva conferència al Club Siglo XXI.
A ERC, però, s’observa
amb atenció l’enlairament
electoral de la ministra de
Treball pel poder de captar
un electorat fronterer en
les eleccions estatals del
2023 i no hi ha cap desig
de fer-li un regal que capitalitzi ella sola a les urnes,
així que el to del portaveu
d’ERC al Congrés, Gabriel

La fundació empresarial
Femcat té nou president
Redacció
BARCELONA

La fundació Femcat, una
organització que agrupa
empresaris catalans, ha
escollit David Marín nou
president. Diplomat en
ciències empresarials i
amb màsters en direcció
de màrqueting i programa
d’alta direcció d’empreses

(PADE), Marín és conseller delegat l’empresa Inaccés Geotècnica Vertical
SL, negoci que va fundar
amb el seu germà.
Al currículum del nou
president de l’entitat també consta que ha estat
membre del consell social
de la Universitat Politècnica de Catalunya, a més
d’ocupar des del 2019 la

presidència del patronat
del Centre de Formació Interdisciplinària Superior
(CFIS).
Marín agafarà el relleu
d’Elena Massot, en un procés intern que ha comportat la renovació del patronat de Femcat. D’aquesta
manera, la mateixa Massot passarà a ser patrona
d’honor de la fundació,

Rufián, és dur. “ERC no
vota projectes personals”,
va etzibar Rufián tot i saber que la frase fereix
Díaz. I ahir es va enrocar
també el líder del PNB, Andoni Ortuzar. “Totes les
parts, Sánchez, Díaz, patronal i sindicats, saben
des de fa mesos que el PNB
votarà no a aquesta reforma laboral si no recull la
prevalença del conveni autonòmic i del marc basc de
relacions laborals”, va dir
Ortuzar a Radio Euskadi.
Amb ERC (13), el PNB i
EH Bildu instal·lats en el
no, els vots en contra –amb
el PP, Vox, Junts, la CUP i
el BNG– serien 172. Els
155 escons del PSOE i Podem necessitarien Cs (10),
el PDeCAT (4), Més País
(3) Coalició Canària (1) i el
PRC (1) per arribar a 174
(176 amb UPN). Tot i
l’alerta d’Asens per l’oferta
“trampa” de vot gratis
d’Edmundo Bal (Cs), el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va admetre
que vol “espais d’entesa
amb altres forces” i “eixamplar les majories”. I
cap a la dreta, per a disgust
de Díaz, que té el dilema
d’escollir entre aprovar la
llei fetitxe amb Cs o que
caigui i no tacar-la amb
vots liberals. Per reblar el
clau de les paradoxes, l’autora de la llei de Rajoy, Fátima Báñez, presideix la fundació de la CEOE i avala la
contrareforma que el PP
combat en nom d’ella. ■

com ja ho són els anteriors
presidents. A través d’un
comunicat, l’entitat ha
volgut recalcar que aquest
nou mandat “s’obrirà amb
una reflexió estratègica,
necessària per continuar
avançant en els objectius
fundacionals de Femcat,
en un moment de gran incertesa i canvis de paradigma en un àmbit global”.
Teixir
complicitats
amb altres organitzacions
empresarials o fomentar
programes de digitalització o formació en idiomes
són alguns dels projectes
que deixa Massot com a
llegat. ■

