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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,04
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 500
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 91
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,03

490

90

POLÍTICA CONSELL PER LA REPÚBLICA

Fent camí
des de
l’exili

El febrer del 2020, a Perpinyà, es va fer
l’acte més multitudinari del Consell ■ LL.
SERRAT

ANIVERSARI · Avui fa tres anys que es va presentar en
societat el Consell per la República, fruit d’un acord de govern
ELECCIONS · L’òrgan de l’independentisme a l’exili tria fins
demà els nous membres de l’Assemblea de Representants
Sara Muñoz
BARCELONA

“El Consell per la República ha de ser el dipositari
explícit de la legitimitat
sorgida de l’1-O i una eina
lliure del constrenyiment
de l’Estat espanyol que
avanci per la via dels fets
cap a la República.” Avui fa
exactament tres anys que
el president Carles Puigdemont
pronunciava
aquestes paraules, en línia
des de Bèlgica, durant la
presentació en societat
del nou òrgan de l’independentisme. L’acte, solemne, va tenir lloc al Palau de la Generalitat.
Aquell dia regnava la
pau entre Junts i ERC. El
Consell era un acord de govern i només un ampli sector de la CUP se’l mirava
amb escepticisme. L’ara
president de la Generalitat, Pere Aragonès, va intervenir aquell dia de finals d’octubre mostrant-li
confiança: “El Consell tindrà les mans lliures per seguir treballant per la independència i el dret a l’autodeterminació.”
Eren
temps en què el Consell
per la República tenia
l’aval de l’ANC i Òmnium.
Des del primer moment
es va anunciar la voluntat
del nou instrument de “tenir complicitat amb el go-

La data

—————————————————————————————————

30.10.18

El Consell per la República
es va presentar en societat, al
Palau de la Generalitat, fruit
d’un acord entre Junts i ERC.

Les xifres

—————————————————————————————————

87.833
persones tenen dret a triar
els nous membres de l’Assemblea de Representants.
—————————————————————————————————

121
escons tindrà la nova assemblea: 81 ciutadans i 40 càrrecs electes actuals.

vern, el Parlament i la societat civil”. Es va acordar,
també, apostar per la seva
independència jurídica i
econòmica per tenir les
mans lliures per operar. El
Consell està inscrit a Bèlgica i, per tant, subjecte a
la jurisdicció d’aquest
país. El pressupost surt de
la quota voluntària que hi

aporten els inscrits. L’11
d’octubre passat, el Consell va assolir la xifra de les
100.000 altes, després
que la detenció del president Puigdemont a l’Alguer es traduís en una
allau de nous membres.
Ara supera els 100.700.
Semblava que els dos
grans partits independentistes havien trobat una
fórmula per consensuar el
full de ruta que conduís a
implementar el resultat
de l’1-O, però la història de
les dues forces està plagada de topades i aquesta
ocasió no podia ser l’excepció. Les confiances es
van anar torçant i el 19 de
desembre del 2020 ERC
va plantar l’assemblea
fundacional al·legant que
el Consell per la República
s’havia transformat en un
òrgan partidista i recelant
de l’ús que en feia Junts a
les portes d’unes eleccions
catalanes. Els republicans
van demanar, fins i tot,
l’ajornament de l’assemblea fins després del 14-F.
Durant aquell acte també
es va fer públic Preparemnos, el document que recull l’estratègia política
que, segons els seus impulsors, ha de conduir el país
fins a la independència i
que avui, expliquen fonts
del Consell, “segueix sent
vàlida”.

El primer objectiu fixat
ja es va assolir el 14 de febrer: aconseguir una majoria absoluta de l’independentisme en vots i escons, un pas imprescindible per activar “el desbordament democràtic i no
violent”. La proposta, a
grans trets, pretén que les
institucions catalanes “activin la declaració d’independència i la societat es
mobilitzi per defensar
aquesta posició el temps
que faci falta”, i que el govern, el Parlament i els
ajuntaments “despleguin
els efectes de la declaració
d’independència i s’acabin
constituint en institucions provisionals de la
República, reconeguda internacionalment”. També
caldrà posar en marxa, diu
el text, “iniciatives públiques i privades orientades
a la conquesta d’espais de
sobirania, així com una es-

tructura digital de la República catalana i dels serveis essencials que han de
garantir el funcionament
del país durant el període
de transició”.
En els tres anys que han
transcorregut des de la posada de llarg del Consell,
les topades han estat força
regulars, però no han impedit que fructifiquin intents per redreçar les relacions. El més destacat va
ser la posada en marxa,
l’octubre del 2019, de l’Assemblea de Càrrecs Electes, en un nou intent
d’unir l’espai sobiranista.
Es va acordar que l’òrgan
fos comandat per l’exalcaldessa de Badalona i actual
diputada de la CUP, Dolors Sabater. Ara, dos anys
després, no amaga la seva
frustració: “El grup motor
que vam quedar encarregats de tirar endavant
una proposta de gover-

nança no ens en vam sortir perquè s’hi reproduïa
el mateix bloqueig que
comporta la contraposició de posicions dels que
tenen la representació
majoritària de l’independentisme.” “L’intent per
part dels minoritaris de
trobar sortides de consens no va arribar a bon
port”, sosté.
Eleccions al Consell
L’actualitat del Consell
per la República està marcada aquest cap de setmana per les primeres eleccions que permetran triarne els nous membres. Un
total de 87.833 persones
estan cridades a escollir,
aquest cap de setmana, els
121 noms que ocuparan
els escons de l’Assemblea
de Representants del Consell per la República. Hi aspiren 517 candidats, distribuïts entre l’urna de
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L’APUNT

Una bona notícia
per a la recerca
Rosa M. Bravo

Una universitat no es pot considerar com a tal si no
compagina la docència amb la investigació i la transferència del coneixement a la societat. Ahir es va conèixer una mostra de com la universitat traspassa les parets de les facultats i posa el seu saber a l’abast de la
societat. El Barcelona Supercomputing Center liderarà el desenvolupament del primer ordinador quàntic al

sud d’Europa, que s’emplaçarà a la nova seu del campus nord de la UPC. El projecte, en què participaran 25
centres de recerca, està coordinat per Alba Cervera, física formada a la UB, i té grans potencialitats en intelligència artificial, química quàntica, finances, criptografia, ciberseguretat i logística. És sens dubte una
gran notícia per a la ciència i la recerca.

La suspicàcia
d’ERC i la CUP

DESCONFIANÇA · Esquerra i bona part de la CUP veuen
en el Consell “un òrgan partidista” REFUNDACIÓ · Les
dues forces reclamen una via nova, però Junts s’hi nega
S.M.
BARCELONA

N

càrrecs electes i l’urna ciutadana. No hi poden votar
els 100.000 inscrits perquè el cens es va tancar el
18 de setembre i molts s’hi
han afegit a posteriori.
L’òrgan aspira a ser el més
semblant al Parlament de
Catalunya. L’Assemblea
de Representants serà
l’equivalent al Parlament,
que haurà de triar el seu
president o presidenta.
També s’elegirà el president del Consell, que haurà de formar el primer govern sorgit de les urnes.
Res fa sospitar que Carles
Puigdemont, actual president del Consell, perdi poder. La seva reelecció com
a president del Consell per
la República i, per tant,
com a líder del govern és la
carta per la qual aposta
tothom. Demà a la nit,
quan es faci públic el resultat de l’escrutini, es revelarà si Laura Borràs acaba

presidint l’Assemblea.
Els representants de
l’Assemblea sortiran de la
voluntat expressada a les
urnes, però els membres
del govern, a excepció del
president, no han de formar part obligatòriament
de la llista de candidats.
Els electors estan votant
en dues urnes telemàtiques, una per a ciutadans
(81 escons) i una altra per
a càrrecs electes (40). Cada elector pot votar com a
màxim tants ciutadans
com representants electes
hi hagi a la seva circumscripció –n’hi ha un total
de 26–, i 30 càrrecs electes. El districte electoral
amb més persones inscrites és Girona, amb 11.025.
A la banda contrària hi ha
la Catalunya del Nord,
amb 334. El districte de
Barcelona que s’ha sentit
més cridat a participar-hi
ha estat Ciutat Vella-l’Ei-

xample, amb 5.220 electors. El que s’hi ha sentit
menys, Nou Barris-Sant
Andreu, amb 1.951. El
70% dels candidats són
homes i només un 30%
són dones, però el sistema
electoral garanteix la paritat. Tres de cada quatre
càrrecs electes que concorren a aquests comicis
militen a Junts. Hi ha quatre representants d’ERC,
un parell més de la CUP i
tres aspirants que provenen de Primàries, Demòcrates i Solidaritat Catalana per la Independència.
Fonts del Consell i diverses persones consultades que formen part de la
candidatura ciutadana asseguren que als consells locals, i la llista que representa la ciutadania, la
composició és molt més
plural i les disputes entre
partits no són les protagonistes. ■

o només no ha aconseguit esdevenir un espai on conflueixin, a l’exterior, els diferents
partits i entitats independentistes sinó que, per no perdre el costum, el Consell per la República ha estat una font contínua de disputes entre
JxCat, ERC i la CUP. Per filar més
prim, entre Junts, per una banda, i Esquerra i una bona part de la CUP, per
l’altra. El partit de Carles Puigdemont
no ha aconseguit seduir els seus contrincants polítics i els intents per reformular aquest òrgan, expressats sobretot des de les altres formacions, mai
han reeixit. Tres anys després de la
presentació en societat del Consell per
la República, els arguments de Junts
per confiar l’estratègia independentista en aquest òrgan no han estat prou
sòlids per convèncer ERC i la CUP.
Avui, segueixen desmarcades com a organitzacions i, pel que sembla, més
convençudes que mai.
Fonts d’aquests dos partits consultades per aquest diari coincideixen a
lamentar “la manca de voluntat de
Junts per fer que prosperés una proposta per modificar el sistema de governança del Consell”, i ho atribueixen
al fet que aquest partit “no vol renunciar de cap de les maneres al lideratge
de Carles Puigdemont”. Les dues formacions admeten que Puigdemont és,
ara per ara, el gran referent internacional de l’independentisme, a més de ser
el president que va encapçalar l’1-O,
però el fet de compartir el lideratge
d’aquest organisme establert a Bèlgica
i el de JxCat no contribueix, segons les
mateixes fonts, a confiar en la independència i la pluralitat del Consell. Hi veuen un ús “partidista”.
La voluntat del Consell per la República de pilotar l’estratègia independentista tampoc no agrada a les files
d’Esquerra, sobretot en un moment en
què hi ha serioses divergències sobre
quina és la via que més convé per arribar a bon port. Les posicions de les diferents forces independentistes respecte
a la taula de diàleg en són un bon exem-

Aragonès, en un acte del Consell ■ J.L.

ple. ERC sap, a més, que si optés per integrar-se al Consell els seus líders tindrien moltes possibilitats de quedar a
l’ombra del president a l’exili. Així
doncs, les diferències entre els partits
independentistes creixen a la mateixa
velocitat que el nombre de ciutadans
inscrits en aquest òrgan. El futur paper
del Consell per la República va ser un
dels temes que van fer encallar la negociació entre ERC i Junts després de les
eleccions del 14-F, i fins i tot va estar a
punt de fer saltar pels aires tant l’acord
de govern com la investidura del president Pere Aragonès. ERC i la CUP es
van mostrar més partidaris de fundar
un nou espai “transversal i neutral”,
però Junts no vol ni sentir a parlar de
refundació.
L’encaix a l’exterior de les diferents
formacions independentistes és part
dels deures que resten pendents. Res
fa pensar que la qüestió es desencallarà
aviat, ni tan sols abans no expiri la legislatura. Malgrat les diferències al voltant del Consell, tant ERC com la CUP
han donat via lliure als seus militants
per concórrer a les eleccions que ara es
duen a terme per triar l’Assemblea de
Representants, però els càrrecs electes
que s’hi presenten es poden comptar
amb els dits d’una mà. Des del Consell
per la República confien que “la bona
feina dels propers mesos farà canviar
d’opinió els dos partits”. ■
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POLÍTICA CONSELL PER LA REPÚBLICA
Toni Comín Vicepresident del Consell per la República

“Ara mateix no
hi ha condicions
per fer el
referèndum”

ELS CANDIDATS · “S’han complert les nostres expectatives, perquè
representen l’independentisme en la seva pluralitat” ABSÈNCIES ·
“Sense ERC i la CUP, és meritori que un 25% d’electes no siguin de Junts”
Sara Muñoz
BARCELONA

Q

uina valoració fa de la
resposta que han tingut aquestes eleccions?
Estem molt contents. S’han
complert les nostres expectatives: volíem molts candidats
que representessin l’independentisme en tota la seva pluralitat. Hem garantit la diversitat
sociològica, generacional, territorial, ideològica..., gent amb
rellevància molt diversa. Hi ha
més homes que dones, però per
això hem garantit la paritat
amb el sistema electoral.
La gran majoria de càrrecs electes que hi concorren militen a
Junts. Es pot parlar de diversitat ideològica?
El Consell és una eina per organitzar la gent que va fer possible
l’1-O i ha de servir per culminar
el procés. Les dinàmiques del
Consell tenen poc a veure amb
els partits. L’1-O ningú preguntava a l’altre de quin partit era.
Per això, l’urna de càrrecs electes representarà un terç dels
membres de l’Assemblea de Representants, mentre que l’urna
ciutadana en sumarà dos terços. Els partits han de poder-hi
ser, però això no va de partits. I
l’urna ciutadana ha aconseguit
desbordar la lògica dels partits.
Però l’urna de càrrecs electes
no ha aconseguit la pluralitat
desitjada.
En aquest sentit, diria dues coses: vist que ERC i la CUP, com

a organitzacions, han decidit no
participar-hi, em sembla molt
meritori que un 25% dels candidats a l’urna de càrrecs electes no estiguin relacionats amb
Junts. I en segon lloc, aquests
partits diuen que no venen perquè el Consell no és prou plural.
Doncs jo els responc que en termes de partits no serà plural
fins que ells no s’hi apuntin. Els
responsables que no sigui prou
plural són ells.
Que el lideratge del Consell per
la República recaigui en la mateixa persona que lidera Junts
pot crear aquests recels?
Hi ha un acord, fins i tot amb els
partits que ara no estan al Consell, sobre el fet que té tot el sentit del món que el president del
Consell sigui el president del govern que va fer possible l’1-O i
que està a l’exili. Si el Consell és
l’instrument per culminar el
procés que vam iniciar l’1 d’octubre, té tot el sentit que el presideixi qui va presidir aquell govern, i més si tenim en compte
que el president Puigdemont és
la persona amb més projecció
internacional. A més, el Consell
està organitzat a l’exili, de manera que la repressió espanyola
ho té pitjor per atacar-lo. Té
sentit que estigui organitzat al
voltant dels líders independentistes exiliats. Els avantatges
polítics i jurídics de l’exili els posem al servei del Consell.
Com explica què és el ‘Preparem-nos’, el full de ruta que
plantegen?
Vol ser un exercici d’honestedat

que parteix d’una premissa
gens agradable, que és que ara
mateix no hi ha condicions per
al referèndum pactat i, per tant,
hem de ser capaços d’avançar
per la via de la confrontació, ja
sigui per culminar el procés
d’independència de manera
unilateral si tenim prou força
per fer-ho o perquè acabem acumulant forces que acabin obligant l’Estat espanyol a acceptar
el referèndum. El Preparemnos intenta explicar en què consisteix aquest procés d’acumulació de forces.
En què consisteix?
Hi ha d’haver una acumulació
de recursos polítics, psicològics,
materials, logístics, financers...
Hem d’acumular capacitats que
ens permetin fer el que no vam
fer el 27 d’octubre del 2017.
També implica acumular persones disposades a patir repressió extrema?
Esperem que els costos d’aquesta confrontació siguin els mínims. Nosaltres hem d’intentar
maximitzar els avenços polítics
i minimitzar els costos, però no
podem explicar el conte de fades que la independència és
gratis en termes de repressió.
Només hi arribarem si estem
disposats a suportar tota la repressió que l’Estat practica
quan avancem en aquest camí.
Una de les claus és continuar
acumulant victòries a Europa?
Totes les victòries que s’acumulen als tribunals europeus i que
Espanya ha d’acatar són les

Toni Comín a Brussel·les, en una imatge d’arxiu, amb l’acreditació
d’eurodiputat a la mà ■ ACN

que ens generen més avantatges polítics amb menys costos
personals. Però no n’hi ha prou,
amb això. Necessitem també
acció institucional interior
enfocada a l’estratègia de la
confrontació i tenir el carrer
mobilitzat.
Les baralles dins del govern català els minven els ànims?
Les baralles que fan mal a la
gent tenen a veure sobretot
amb la manera com avancem
cap a la independència. La divergència estratègica és el que
ens ha perjudicat més aquests
anys. França i Anglaterra s’havien barallat tota la vida, però
quan va arribar la Segona Guerra Mundial van veure que s’havien d’aliar per salvar la democràcia, tot i que no es podien ni
veure. Aquí és una mica el mateix. No té sentit prioritzar la
lluita per l’hegemonia mentre
no aconseguim la independència. Tothom ha de decidir quin
és el seu combat principal.

Quins seran els primers reptes
del nou govern del Consell?
Han de funcionar com una institució. Nosaltres vam aprovar
un pla de govern i ara s’haurà
d’actualitzar. I l’assemblea haurà de fiscalitzar l’òrgan executiu. Això el farà més democràtic
i més ric, ja que el govern estarà
sota el control i l’impuls de l’Assemblea de Representants.
Quin paper es reserva per a la
nova etapa?
Vull ser-hi on sigui més útil. Els
exiliats polítics són membres
nats del govern segons el reglament actual, però l’assemblea
és sobirana i podria canviar-ho.
Quina victòria creu que podria
fer que tornés a casa?
En el front jurídic estem avançant de tal manera que és cert
que la probabilitat de tornar
ara és més real que fa un temps.
És una cosa que ara no podem
donar per feta, però tampoc per
impossible. ■
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Borràs exigeix a Lesmes el segon
magistrat autonòmic al TSJC
a La presidenta comunica al CGPJ que el Parlament busca una terna de juristes perquè n’esculli un
a El poder judicial no va informar que cobria la vacant d’Abril el 2017, ni la cambra es va queixar
E. Ansola / M. Piulachs
BARCELONA

Laura Borràs

Carlos Lesmes

Jesús María
Barrientos

Presidenta del
Parlament de Catalunya

President del Consell
General del Poder
Judicial (CGPJ)

President del Tribunal
Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC)

ERC no presenta esmena
als comptes de Sánchez
Redacció
MADRID

L’executiva d’ERC va descartar ahir presentar una
esmena a la totalitat al
pressupost del govern espanyol perquè assegura
que ha aconseguit blindar
amb quotes el català en la
llei de l’audiovisual. “Hi
haurà quota i la fixarem

nosaltres”, va remarcar
ahir el cap de files republicà al Congrés, Gabriel Rufián, que no va concretar
encara de quin percentatge es tractaria. El dirigent
republicà va anunciar que
l’executiu de Pedro Sánchez s’ha compromès a fixar una quota “abans del
31 de desembre”. Per la seva banda, el portaveu de

l’executiva del PSOE, Felipe Sicilia, va prometre que
el seu partit buscarà amb
ERC “la millor fórmula per
garantir un percentatge
de producció, de doblatge
i de subtitulació en les llengües cooficials”, però va
admetre que de moment
no existeix cap concreció
sobre com es farà realitat.
Els republicans també

donen per “complerts”
tots els acords previs amb
el PSOE sobre els comptes
actuals, una de les condicions per no presentar esmena. Així, també haurien arrencat una transferència “immediata” de 18
milions d’euros per a beques. Ara bé, Rufián va
subratllar que la no presentació d’una esmena no
equival automàticament a
un vot afirmatiu al pressupost ni és cap xec en blanc,
de manera que continuaran negociant.
Els comptes, doncs,
continuaran el tràmit parlamentari després que el
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La presidenta del Parlament, Laura Borràs, s’ha
proposat recuperar el segon magistrat de la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que per designació autonòmica té
adjudicat el Parlament
des del 1989. El juny del
2017 es va perdre, quan,
qui ocupava la plaça, el
magistrat Joan Manel
Abril –instructor de la
causa del 9-N–, va demanar una excedència per
presidir el TSJ d’Andorra,
i el Consell General del
Poder Judicial (CGPJ) va
amortitzar la seva plaça
amb un magistrat de carrera, sense avisar-ne la
cambra catalana, que llavors tampoc es va queixar.
Aquesta nova actuació
de la presidenta del Parlament s’inscriu en els treballs d’actualització i renovació de l’estructura i el
funcionament de la cambra catalana que Borràs
du a terme des que n’ocupa la presidència. Per
aquest motiu, el 18 d’octubre, la presidenta va enviar una carta al president
del CGPJ, Carlos Lesmes,
amb còpia al president del
TSJC, Jesús María Barrientos, per tal de rectificar el que considera una
“anomalia” i demana al

consell que la informi dels
terminis per executar-ho.
La llei orgànica del poder judicial fixa que, en
els tribunals autonòmics,
una de cada tres places
l’ha de cobrir un jurista de
reconegut prestigi amb
més de 10 anys d’exercici,
escollit pel CGPJ d’entre
una terna proposada pel
Parlament. Des de la seva
creació, l’alt tribunal català ha tingut cinc places, i
fins fa quatre anys eren cobertes per tres magistrats
de carrera i dos d’autonòmics. Abril n’era un, i Carlos Ramos, proposat en la
terna del govern tripartit,
és l’únic que hi queda.
Fonts judicials expliquen
que en l’única trobada del
president del TSJC amb el
president Puigdemont, el
2017, Barrientos li va recordar que calia que proposessin la terna de juristes per cobrir la vacant
d’Abril, tot desconeixent
què faria el CGPJ.
Tot i saber que la recent
reforma del CGPJ no permet a Lesmes fer nomenaments en vista de la caducitat del seu mandat, Borràs –amb l’acord per unanimitat de la mesa– ja ha
posat a treballar la maquinària jurídica del Parlament. Des de la secretaria
general i el lletrat major,
s’estudia la fórmula per
poder recuperar aquest
magistrat i no es donaran

PNB anunciés ahir que
també descarta vetar-los a
canvi de la gestió íntegra
de l’ingrés mínim vital. Bildu tampoc presenta esmena a la totalitat per “donar
continuïtat a les converses de les últimes setmanes”. En canvi, Junts per
Catalunya i la CUP sí que
n’han registrat. Es votaran dijous.
El govern espanyol en
tindria prou amb el suport
del PSOE, Podem, ERC, el
PDeCAT, el PNB i Bildu
per sumar 190 vots amb
Més País, Nova Canàries,
el BNG, el PRC, Terol Existeix i Compromís. ■

per vençuts. La renovació
del poder judicial ja afecta
48 càrrecs, entre els quals
Barrientos, que té el mandat esgotat des del febrer.
El precedent de València
En la carta, Borràs hi exposa que han conegut la
jubilació del magistrat
Francisco Valls, el 2020.
Fonts judicials aclareixen
que la plaça de Valls ha de
ser ocupada per un magistrat de carrera, que en
aquest cas va ser Miguel
Ángel Gimeno, com a expresident del TSJC, però
com que no està actiu perquè és director de l’Oficina
Antifrau de Catalunya,
ocupa el seu lloc Fernando
Lacaba –i deixa vacant la
presidència de l’Audiència
de Girona–, i quan el primer es jubili, l’any que ve,
el segon consolidarà la plaça. En el cas de la plaça de
magistrat autonòmic ocupada per Abril, va ser assumida el 2017 per Eugènia Alegret, magistrada de
carrera que ja estava adscrita a la sala com tots els
expresidents del TSJC,
com li passarà a Barrientos. Ara, al TSJC també hi
ha el magistrat Jordi Seguí
en comissió de serveis.
El poder judicial ultima
la resposta a la presidenta
Borràs, mentre fonts judicials expliquen que Abril
podria tornar en qualsevol
moment i si es nomena un
jutge autonòmic en podrien arribar a ser tres.
Una altra tesi és que cal
ampliar la planta per poder recuperar el segon
magistrat autonòmic. No
obstant això, el CGPJ va
nomenar Vicente Torres,
magistrat del TSJ valencià, d’una terna proposada per les Corts el 2019,
en què hi ha cinc magistrats, els mateixos que al
TSJ català. ■

El ministre Bolaños i Rufián,
la setmana passada ■ EFE

