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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 26 DE FEBRER DEL 2022

Junqueras i Otegi defensen la
negociació com la millor via
a Els líders d’ERC i EH Bildu destaquen que les esquerres independentistes són ara l’únic dic de
contenció del feixisme a l’Estat a Avisen, però, que la pilota és a la teulada del govern espanyol
Redacció
BARCELONA

La negociació per si mateixa ja és bona, si bé és cert
que l’altra banda la pot bloquejar. Per tant, només
serà a través de l’acumulació de forces democràtiques i un important suport internacional que es
podrà forçar aquesta negociació que, de moment,
ja reconeix l’existència
d’un conflicte polític.
Aquest va ser ahir el principal missatge que va voler
llançar ERC després de la
trobada “al més alt nivell”
amb EH Bildu. Els encarregats de llançar el missatge van ser els principals dirigents, Oriol Junqueras i
Arnaldo Otegi. “De negociació n’hi acabarà havent; és bo, doncs, que comencem a explorar-la, és
la via correcta que pot portar a una solució”, insistia
Junqueras. Otegi, a més,
hi afegia: “No som els altres els responsables de
l’actitud que demostra l’altra part no volent seure a

Junqueras i Otegi, ahir, en la trobada al més alt nivell entre ERC i EH Bildu ■ ACN

negociar.” Aquests són els
principals motius pels
quals ahir el líder d’ERC,
Oriol Junqueras, i el coordinador general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, van reafirmar la seva aposta per
la via del diàleg amb l’Estat, però també van exigir
al govern espanyol que
aclareixi la seva proposta

per a Catalunya, ja que
“qui s’aixeca de la taula,
perd”.
Totes dues formacions
es van reunir ahir al matí a
a la seu dels republicans
representats per la secretària general adjunta,
Marta Vilalta; el portaveu
al Congrés, Gabriel Rufián, i el president del grup
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“L’acumulació de
forces democràtiques i
internacionals forçarà
l’altre a negociar, és la
via correcta”

“El govern espanyol
té la pilota sobre la
teulada; ha de mostrar
que pot fer polítiques
diferents a la dreta”

Oriol Junqueras

Arnaldo Otegi

PRESIDENT D’ERC

COORDINADOR GENERAL D’EH BILDU

Desenterren cinc
soldats en una
fossa a Prades
a Historiadores

contractades per
Justícia van detectar
restes en superfície
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Els arqueòlegs han desenterrat les restes d’un mínim de cinc individus en
una fossa a la serra de Prades (Baix Camp). El 10 de
desembre passat, historiadores contractades per la
direcció general de Memòria Democràtica de la conselleria de Justícia per documentar les fosses de les

comarques del Camp de
Tarragona van informar
que en aquesta zona hi havia dos punts amb restes
òssies a nivell de superfície, i van identificar material bèl·lic, metralla i granades de mà. En aquell
moment es va activar el
protocol previst per a les
troballes en superfície de
restes antropològiques: es
van localitzar i recollir i es
va advertir que en un dels
punts n’hi podia haver
més de colgades. El 7 de febrer es van iniciar els treballs arqueològics, que es
preveu que finalitzin a
principi del mes vinent,
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emmarcats en el Pla de
Fosses 2020-2022. Segons la hipòtesi de treball,
es tractaria de soldats republicans morts en combat entre els dies 6 i 9 de
gener de 1939. També han
aparegut munició i indumentària militar.
Les restes s’analitzaran
des d’un punt de vista an-

tropològic i les mostres
viables es vehicularan al
programa d’identificació
genètica amb l’objectiu de
fer possible la identificació
dels soldats i el retorn de
les despulles als familiars.
El director general de Memòria Democràtica, Antoni Font, i l’alcaldessa de
Prades, Lídia Bargas, han

visitat aquesta setmana la
intervenció arqueològica,
a càrrec de l’empresa Iltirta Arqueologia.
Les batalles dels dies 8 i
9 de gener de 1939 a la zona van provocar 71 baixes
a l’exèrcit franquista. Per
part de l’Exèrcit Popular
de la República, hi va morir un nombre indetermi-

d’ERC al Parlament, Josep
Maria Jové; mentre que
per part de Bildu hi van assistir el director general,
Garikoitz Mujika; la portaveu al Congrés, Mertxe
Aizpurua, i el senador i secretari de relacions internacionals, Gorka Elejabarrieta. La reunió tenia per
objectiu valorar i reforçar
l’acord estratègic entre
ERC i EH Bildu, fer-ne un
balanç “satisfactori” i continuar preparant la “col·laboració” en propers anys.
El líder republicà creu
que “si l’Estat no pot portar cap proposta concreta,
és un dèficit del govern,
perquè hauria de ser capaç de traslladar una proposta al conjunt de la societat catalana i de l’Estat”. “Qui surt afeblit és
qui no posa propostes sobre la taula”, va afegir. Pel
que fa a la manca de suports que la taula de diàleg
també té fins i tot en el si
del govern, Junqueras
creu que “quants més siguem, millor”, i assegura
que ERC “sempre estendrà la mà a qui hi vulgui
participar”, si bé va ironitzar que els que van defensar el “sit and talk” (asseieu-vos i negocieu), ara siguin “els qui ho trenquin” i
“no vulguin asseure’s i parlar”. Otegi va fer una aposta perquè les propostes
que es portin a la taula de
diàleg amb el govern espanyol siguin les més consensuades possibles dins
de l’independentisme. ■

nat de soldats, els cossos
van quedar escampats pel
terme municipal i es van
dipositar als clots que les
explosions d’artilleria havien deixat. Posteriorment van ser coberts amb
pedres. Amb el pas dels
anys, alguns d’aquests
cossos han aflorat per fenòmens naturals o per
l’acció d’animals.
El 2012 ja es va excavar
al voltant de les restes d’un
soldat no identificat en
una zona propera afectada per un incendi, a la Febró, i el 2019 es van recuperar ossos en un indret
pròxim, entre la Febró i
Prades. Durant l’any passat, la direcció general de
Memòria Democràtica va
registrar 32 recollides de
restes òssies trobades en
superfície a tot Catalunya.
Aquesta és la xifra més alta d’ençà del 2008, que és
quan va començar el recompte d’aquest tipus
d’actuacions. ■

