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ERC i Podem es repten a desfer
rancúnies de la ferida laboral

és en el front independentista: el PDeCAT de Ferran Bel –ell mateix va ser
votant de la reforma del
PP del 2012– hi ha votat
també ara a favor, i tant
ERC com Junts i la CUP
han coincidit en el no.

a Rufián vol refer ponts, però la confiança amb Díaz queda tocada a La vicepresidenta creu que se
la perjudica electoralment perquè capta votant republicà a Reunir la taula depèn ara d’Andalusia

Agenda de lleis pendents
Un cop aprovats i en vigor
els pressupostos del 2022
i la reforma laboral, l’agenda de lleis pendents no
s’atura i aviat arribaran la
de l’audiovisual i la d’habitatge, entre d’altres. I aquí
el PSOE no té el comodí de
Cs i necessitarà ERC. “No
hi ha col·lectiu laboral on
es digui: «Com que això
ha sortit malament, mai
més.» La feina dels polítics
és dialogar i tirar endavant una agenda legislativa que millori la vida de la
gent”, diu Rufián. “O el govern s’esforça amb els socis o la cosa es pot complicar”, corrobora Aitor Esteban (PNB). Per la vice-

Les frases

—————————————————————————————————

“El futur a Catalunya
inclou pactes amb
una força política
tan pròxima com
els comuns”
Gabriel Rufián
PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS
—————————————————————————————————

“O el govern
espanyol s’esforça
amb els socis de la
investidura o la cosa
es pot complicar”
Aitor Esteban
PORTAVEU DEL PNB AL CONGRÉS

El portaveu Gabriel Rufián (ERC) abandona la tribuna d’oradors del Congrés davant la mirada de les vicepresidentes Nadia Calviño i Yolanda Díaz ■ EFE

David Portabella
MADRID

“En política no hi ha espai
per a la rancúnia.” Minuts
abans que ERC reflectís al
marcador del Congrés el
vot en contra de la reforma laboral i que fos l’auxili
de Ciutadans i el PDeCAT
–amb la decisiva ajuda del
sí del diputat del PP Alberto Casero per error– el
que salvés la llei, un líder
de Podem ja reflexionava
que ni ells ni els republicans es podran permetre

avivar el rancor gaire
temps. A pesar que la confiança dels republicans
amb la vicepresidenta
Yolanda Díaz queda tocada –l’enuig i la malfiança són recíprocs–, Gabriel
Rufián (ERC) fa seu el
repte de refer els ponts
malmesos perquè resten
dos anys de legislatura i
l’agenda de lleis i la reactivació de la taula de diàleg
imposaran que el PSOE
s’oblidi de Cs i torni a
mirar els socis d’investidura. “El futur de Catalunya inclou pactes amb

una força política tan pròxima com els comuns”,
sentencia Rufián.
Interioritzar el repte de
desfer la rancúnia no vol
dir que automàticament
la ferida laboral cicatritzi.
ERC és conscient que el
no a la llei més emblemàtica de Díaz i la llufa del sí de
Cs és posar plom liberal a
les ales electorals de qui
serà candidata de Podem
el 2024, però nega cap
afany de perjudici personal. No és això el que pensa la vicepresidenta i ministra de Treball: ella creu

que des d’ERC se la vol
perjudicar electoralment
perquè ja hi ha enquestes
internes en què Díaz captaria votant republicà.
Un problema personal?
Fonts de la negociació
confirmen a aquest diari
que, en l’esprint negociador, Díaz va etzibar a Rufián si tenia un problema
personal amb ella a l’hora
de votar la reforma laboral, i que ell li ho va negar.
Per ERC, el problema és
que el PSOE no admetia el
que Díaz els oferia.

Díaz i En Comú Podem, però, no es creuen
Rufián i se senten víctimes d’una pinça ERCPSOE: amb ERC no afluixant la corda i amb el
PSOE lligant el sí enverinat de Cs. Díaz coneix
bé Catalunya i no només
per implicació, sinó també gràcies a l’assessorament del cap de gabinet,
Josep Vendrell, un històric d’ICV que complementa el nucli gallec de confiança que envolta la ministra nascuda a Ferrol.
On ERC no té desgast

presidenta Nadia Calviño,
“cada projecte té les seves
circumstàncies i la relació
amb els socis d’investidura és excel·lent”.
ERC deslliga la reactivació de la taula de diàleg i
el vot a les lleis, però el termòmetre de la normalització no serà total fins a la
convocatòria de la taula.
El problema: les eleccions
a Castella i Lleó del 13 de
febrer deixaran pas a una
imminent convocatòria a
Andalusia que per al PSOE
tornarà a fer impopular la
fotografia amb l’independentisme. “Si l’espai no
funciona, no seria el fracàs
només de l’independentisme sinó sobretot un fracàs
de l’esquerra espanyola”,
diu Rufián. Si la ferida laboral és oberta es mesura
també al Parlament, on es
veurà si els comuns tenen
apetit de venjar Díaz en la
figura de Pere Aragonès o
si el rancor és passat. ■
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Illa obre el focus i demana a
ERC,Junts i la CUP la veritat
a El líder del PSC retreu a l’independentisme que es dediquin a “gesticular” posant en risc el paper
del Parlament a Junqueras fa una crida a la unitat però retreu a Borràs que fes cas abans a la JEC
Redacció
BARCELONA
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Continuen els retrets pel
cas Juvillà. Però si fins ara
la demanda d’explicacions
des de tots els flancs anava
dirigida a la presidenta de
la cambra, Laura Borràs,
ahir, els socialistes van
ampliar el focus i demanava a tot l’independentisme
(ERC, Junts i la CUP) que
aclareixin què sabien sobre l’afer Juvillà.
El cap de l’oposició i president del grup del PSCUnits, Salvador Illa, els reclamava “respecte per la
veritat” i que aclareixin
quan van saber que se li retirava l’escó al ja exdiputat
de la CUP Pau Juvillà.

“S’han dedicat a gesticular, gesticular i gesticular
posant en risc el que representa el Parlament”, però,
en canvi, no tenen “el coratge de dir les coses pel
seu nom i de dir la veritat”,
els etzibava Illa durant la
seva intervenció en el congrés extraordinari del partit del Vallès Occidental.
Illa també insistia a poder
celebrar una trobada amb
el màxim dirigent de la Generalitat. “Ell es vol reunir
amb els seus i li donen carabasses. Nosaltres sempre que ens cridi hi anirem”, va afirmar.
Juvillà va ser, divendres, el primer a demanar
unitat a l’independentisme i recordar-los que el ve-

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i el líder del PSC, Salvador Illa, ahir al congrés del
Vallès Occidental ■ EFE

ritable enemic és l’Estat i
la repressió que exerceix
sobre les institucions catalanes.
Rebaixar la tensió
Ahir, s’hi va afegir el president d’ERC, Oriol Junqueras, en un acte a Gandesa.“No estem per fer-nos
retrets”, lamentava i reclamava als demòcrates i
als independentistes treballar plegats contra la repressió. Junqueras és del
parer que la defensa de
l’escó d’un diputat ha de
quedar limitat al Parlament no pas al govern, i va
lamentar que no es comuniqués a ERC que se li havia tret l’acta a Juvillà.
“Les institucions estan
per sobre de tot”, va afegirhi, però també va voler dirigir el dard a la presidenta
Borràs amb retrets per haver actuat fins i tot abans
que l’expresident Torrent
per retirar una acta. El
cert és que Borràs va rebre
una resolució de la JEC
que l’obligava a acatar una
sentència que esdevenia
ferma com a conseqüència de la sentència del Suprem en el cas de Torra. ■

