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Junts va consolidar ahir el
seu pas a l’oposició pura i
dura i va elevar el to contra
el govern en un agre cara a
cara. Aprofitant una inter-
pel·lació parlamentària a
la consellera de la Presi-
dència, Laura Vilagrà, el
portaveu del partit, Josep
Rius, va voler continuar el
cos a cos ja iniciat la vigília
amb el president, Pere
Aragonès, i va tornar a de-
manar que se sotmeti a
una qüestió de confiança i
li va suggerir, tot recor-
dant casos similars re-
cents com ara els de Dina-
marca, el Regne Unit o
Portugal, que en cas con-
trari “altres democràcies
europees” han convocat
eleccions anticipades.
“S’ha ventilat la majoria
que li va donar la presidèn-
cia, ha agafat els vots i ha
arrencat a córrer”, denun-
ciava, mentre li retreia que
sigui un president “tutelat
pel seu partit” perquè no
s’ha mogut del seu progra-
ma. “Unilateralment” va
decidir tirar endavant no-
més la seva estratègia i ha
“canviat de manera fla-
grant de posició” perquè
en la investidura es va pro-
posar avaluar periòdica-
ment els acords, i dime-
cres parlava de fer-ho al fi-
nal de la legislatura. “Amb
quina majoria i amb quina

confiança parlamentària
compten?”, li etzibava, en
una pregunta que segura-
ment es repetirà sovint a
partir d’ara.

“Comptem que, mal-
grat el que ha passat, no
abandonaran la ciutada-
nia ni la construcció del ca-
mí cap a la independència,
segur que trobem consen-
sos per articular mecanis-
mes amplis”, li responia i
alhora apel·lava Vilagrà,
que va deixar clar també
que no pensen donar per

conclosa la legislatura:
“Cap actor social, econò-
mic, ambiental ni territo-
rial vol anar a eleccions”,
deia. “Acceptin les conse-
qüències de les seves deci-
sions, les han pres vostès
solets”, li etzibava, tot vo-
lent contraposar “tran-
quil·litat, solidesa i feina”
al “to enfadat i contrariat”
de Rius. La consellera, de
fet, es va fer seu la llista de
prioritats per als seus de-
partaments que Junts ha-
via presentat com a pro-

posta de resolució en el de-
bat de política general, que
ja es va aprovar llavors
amb els vots d’ERC. “Aque-
lles necessitats continuen
vigents, els problemes hi
continuen sent, i per això
seguim governant aquest
país; ens semblaria una ir-
responsabilitat no fer-ho”,
cloïa, abans de retreure,
en la contrarèplica, que Ri-
us qualifiqués de “listín te-
lefònic” l’enumeració que
ella havia fet dels “proble-
mes reals” de la gent. I és

que, malgrat que Vilagrà
va lamentar que la gent es-
tà “cansadíssima” de les
baralles constants entre
ERC i Junts –“estaria bé
que parlés amb els alcaldes
perquè no entenen per què
han deixat el govern”, li re-
cordava–, no es va estar de
contestar que el president
“estava disposat” a treba-
llar i que de fet estava “pre-
parant mecanismes” en
els punts denunciats per
Junts. “No era la millor
idea la qüestió de confian-

ça, era un factor d’inesta-
bilitat, però els va desesta-
bilitzar més a vostès que a
nosaltres”, concloïa.

ERC i les votacions
Tots els grups parlamen-
taris menys ERC i el PPC
van aprovar ahir un punt
d’una moció proposada
pels comuns perquè el
Parlament declari “el fra-
càs” de la gestió de la con-
selleria d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Ru-
ral davant la crisi energèti-
ca. El grup republicà i el
PPC es van quedar sols vo-
tant en contra del punt. A
més, també es va aprovar
un punt per demanar la
compareixença de la con-
sellera del departament,
Teresa Jordà, a la comissió
d’Acció Climàtica per fer
balanç de la implantació
d’energies renovables
l’any 2022.

Aquest va ser un dels
punts en què ERC va que-
dar aïllada ahir respecte
als seus antics socis i da-
vant l’oposició. Un cas
semblant es va donar en
l’aprovació d’una moció
per instar el govern a pre-
sentar el projecte de llei fo-
restal de Catalunya abans
que acabi el 2023, i també
un nou pla general de polí-
tica forestal. Entre els
punts de la moció, propo-
sada pel PSC, es recollia la
necessitat de crear l’agèn-
cia de boscos de Catalunya
abans d’acabar el primer
semestre del 2023 “com a
instrument participatiu i
amb gestió descentralitza-
da, que integri les visions
de conservació, gestió, ac-
tuació davant els incendis,
la de propietat pública i la
de propietat privada”. Es
va aprovar amb els vots del
PSC, els comuns i Junts,
mentre que ERC, Vox i Cs
s’hi van oposar. La CUP i el
PPC es van abstenir.

Òscar Palau / Clara Ribas
BARCELONA

a Rius insisteix a evidenciar la minoria de l’executiu en un cara a cara amb Vilagrà, que defensa que
els actors socials “no volen eleccions” a L’oposició s’alia en algunes votacions contra ERC

Junts eleva el to contra el
govern i suggereix eleccions

ERC i Junts van coincidir ahir en algunes votacions, però els discursos s’allunyen ■ F.X. SUBIAS

En una interpel·lació d’ERC, la
consellera Vilagrà va assegurat
ahir que el pla pilot de renda
bàsica universal està “en fase
avançada”, i serà “el més gran
fet a Europa fins avui. L’oficina
específica creada està treba-
llant “en aspectes de disseny”
per elaborar un model estadís-
tic a partir d’indicadors com
ara la taxa d’atur o el nombre
d’usuaris dels serveis socials
per “garbellar” els beneficiaris.
Es faran enquestes per poder
avaluar els participants i com-
parar-los amb els que no s’acu-
llin al pla pilot. A més, abans
caldrà aprovar una norma amb
rang de llei per complir la nor-
mativa de protecció de dades i
garantir la seguretat jurídica.

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

El pla pilot de la
renda bàsica, en
“fase avançada”

Les portes del Berlaymont
es tornen a obrir per al go-
vern. Després de set anys
de vet a l’executiu català
arran del procés, el presi-
dent, Pere Aragonès, va
segellar ahir el desgel en la
relació amb la Comissió
Europea amb una reunió

amb l’eurocomissari de
Justícia, Didier Reynders.
Feia set anys que cap pre-
sident travessava la porta
de l’edifici de la Comissió
Europea per reunir-se
amb un alt càrrec comuni-
tari.

“La valoració que en
fem és molt positiva.
S’han de normalitzar les
relacions. Catalunya és un

territori d’Europa profun-
dament compromès amb
les institucions comunità-
ries i amb el procés de
construcció comunità-
ria”, va celebrar així Ara-
gonès la represa de les re-
lacions al màxim nivell
amb Brussel·les.

Amb Reynders, el presi-
dent del govern va abordar
l’espionatge a l’indepen-

dentisme amb Pegasus.
“Hem pogut constatar que
compartim preocupació,
que també les institucions
europees estan preocupa-
des per aquesta qüestió”,
va assegurar el president
de la Generalitat després
de la trobada.

Segons va dir, l’euroco-
missari de Justícia li va
traslladar la seva inquie-

tud al respecte i el compro-
mís que faran “segui-
ment” de la qüestió. El go-
vern espanyol encara ha
de respondre a la sol·lici-
tud feta des de Brussel·les
del maig passat que dema-
nava més informació so-
bre l’espionatge.

L’agenda d’Aragonès a
Brussel·les continua avui
amb una reunió amb l’eu-
rocomissari de Mercat In-
terior, Thierry Breton, en
la qual està previst que el
president de la Generali-
tat abordi la contribució
catalana en la producció
de xips i d’hidrogen verd a
la Unió Europea. ■

La Comissió Europea aixeca el vet
al govern català set anys després
Nazaret R. González
BRUSSEL·LES

Pere Aragonès, ahir a
Brussel·les ■ ACN
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El conseller d’Interior,
Joan Ignasi Elena, va in-
sistir ahir que el relleu de
Josep Maria Estela com a
comissari en cap dels Mos-
sos d’Esquadra es va pro-
duir perquè no compartia
el model de prefectura:
“Ell creia que els noms de
la prefectura els havia de
nomenar ell”, va dir a
RAC1 el conseller, que hi
va afegir que també tenien
diferències sobre els rit-
mes en la feminització del
cos. Elena, que va assegu-
rar que no s’ha plantejat

dimitir, rebutja obrir cap
investigació sobre el nou
número u, Eduard Sa-
llent, després de les infor-
macions que diuen que en
el passat hauria demanat
tenir accés a totes les in-
vestigacions, cosa que

hauria portat la unitat an-
ticorrupció dels Mossos a
treballar fora del sistema.

Elena va negar un cop
més que s’haguessin pro-
duït ingerències políti-
ques durant el seu man-
dat, i va dir que tampoc li
consten en el passat. “A
banda de ser delictiu això
seria mafiós”, va argu-
mentar.

Sobre les acusacions de
l’intendent Toni Rodrí-
guez, que assegura que Sa-
llent li va demanar accés a
investigacions, Elena va
advertir que tot el que ha
vist són informacions pe-
riodístiques, però cap de-

núncia. El mateix va dir
sobre les declaracions que
va fer l’exconseller d’Inte-
rior Miquel Sàmper, que
va assegurar que hi havia
comandaments que obs-
truïen investigacions.

Finalment, en pregun-
tar-li si ell posaria un es-
corta a Carles Puigde-
mont, va dir que ell ho fa-
ria, però va argumentar

que l’autorització perquè
un mosso pugui treballar
fora del país depèn del Mi-
nisteri d’Interior.

D’altra banda, el Parla-
ment va aprovar ahir ins-
tar el govern a evitar “qual-
sevol ingerència de natu-
ralesa política” i respectar
“escrupolosament” l’àm-
bit de decisió tècnica dels
Mossos. Es tracta d’un

dels punts aprovats de la
moció per PSC-Units. Tots
els grups hi van votar a fa-
vor menys Junts, que es va
abstenir, i la CUP, que hi
va votar en contra. En can-
vi, no es va aprovar el text
que constatava l’existèn-
cia de “reiterats intents de
politització” als Mossos.
ERC, Junts i CUP hi van
votar en contra. ■

a Afirma que no pot posar escorta a Puigdemont a El
Parlament insta a evitar “qualsevol ingerència política”

Redacció
BARCELONA

Elena insisteix en
les diferències
entre ell i Estela

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

La frase

“L’antic comissari no
compartia el model de
prefectura i creia que
els noms els havia de
nomenar ell”
Joan Ignasi Elena
CONSELLER D’INTERIOR

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ahir, al Parlament. ■ AGÈNCIES
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