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La vicepresidència, últim  
escull per a la investidura  

mer, que ocuparien ells. Els republi-
cans estarien disposats a cedir si as-
sumissin les funcions de la conselle-
ria de Presidència: entre d’altres, la 
direcció política de la CCMA i la fi-
gura del portaveu del Govern. La 
resta de l’executiu es repartiria al 
50% entre els dos partits. Una de les 
opcions és que ERC sumi un depar-
tament als sis que té actualment 
–Justícia, Sanitat, Agricultura, 
Afers Socials, Exteriors i Econo-
mia– i que JxCat es quedi amb sis i 
el president (estarien disposats a 
cedir Interior).  

L’altre paquet de negociació és el 
paper de Puigdemont des de Brus-
sel·les –fins a quin punt podrà con-
dicionar el president a Barcelona– 
i com es consagra al Parlament la se-
va “legitimitat”. Els negociadors 
treballen en un acte a Brussel·les i 
en una proposta de resolució a la 
cambra catalana que reconegui 
l’executiu de Puigdemont i rebutgi 
el 155. Divendres es reunirà la junta 
de portaveus i el ple es podria con-
vocar per a la setmana que ve.e

JxCat la vol suprimir si Junqueras no és qui ocupa el càrrec

L’exlíder de l’ANC i número dos de JxCat, Jordi Sànchez, en una 
conversa amb el vicepresident, Oriol Junqueras. PERE VIRGILI

LA LEGISLATURA, BLOQUEJADA

Els independentistes porten setma-
nes negociant com desencallar una 
investidura a la qual cada cop sem-
bla més evident que no optarà Car-
les Puigdemont, que tindrà un rol 
des de Brussel·les. El pla B bull des 
de fa dies i la negociació ha passat a 
ser una pugna pel repartiment de 
càrrecs entre Junts per Catalunya 
i ERC. L’estructura de govern i, en 
especial, la vicepresidència estan en 
el centre de la disputa. Especial-
ment perquè el pla B de JxCat passa 
per l’expresident de l’ANC Jordi 
Sànchez. Des de la presó, dependria 
del Tribunal Suprem per poder ser 
investit –hauria de participar en el 
ple de manera presencial– i per po-
der exercir el càrrec. Si el magistrat 
Pablo Llarena permet la seva inves-
tidura però el torna a enviar ja com 
a president a Soto del Real, el núme-
ro 2 del Govern portaria el dia a dia 
de l’executiu. I la passada legislatu-
ra, el vicepresident l’escollia ERC.  

La llei de la presidència estableix 
que en cas d’“impediment” del pre-
sident el suplirà el vicepresident o 
el conseller primer. JxCat és parti-
dari de mantenir aquesta figura 
sempre que l’ocupi Oriol Junqueras 
–que també està empresonat i tam-
poc podria exercir–. Fonts pròxi-
mes a les negociacions expliquen a 
l’ARA, però, que és molt improbable 
que Junqueras acceptés ser vice-
president des de la presó. ERC no 
vol renunciar a la vicepresidència, 
però a JxCat no estan disposats a ce-
dir la gestió del dia a dia als republi-
cans. “La direcció política diària del 
Govern li correspon a JxCat”, afir-
men fonts de la llista, que recorden 
que en alguna cosa s’ha de notar que 
ells han guanyat les eleccions. 

“Hem de teixir una estratègia con-
junta”, reclama un dels consultats, 
que creu que la investidura de Sàn-
chez pot ser una palanca perquè sur-
ti de la presó preventiva. Altres fonts, 
en canvi, consideren que Llarena ni 
tan sols permetrà que Sànchez sigui 
investit, cosa que forçarà que s’activi 
el pla C: Jordi Turull. Si Turull és el 
president, JxCat no tindria proble-
mes perquè un representant d’Es-
querra ocupés la vicepresidència. 

La figura d’un conseller primer 
En les negociacions, ERC s’ha mos-
trat partidària de traspassar algunes 
de les competències de la vicepresi-
dència a la conselleria de Presidèn-
cia, que ocuparia en un primer mo-
ment Turull –amb Sànchez de pre-
sident–. “Protocol·làriament el vi-
cepresident seguiria per davant”, 
assenyalen aquestes fonts. I això 
tampoc convenç JxCat, que hauria 
plantejat suprimir la vicepresidèn-
cia i crear la figura del conseller pri-
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Junqueras, per escrit  
a la BBC: “Hi haurà  
un acord aviat”

Oriol Junqueras està segur que “hi 
haurà un acord aviat” per formar 
govern. Ho explica el vicepresident 
des de la presó d’Estremera en una 
entrevista per escrit a la BBC. “És 
una necessitat”, afegeix, insistint en 
la prioritat de formar un executiu. 
En les seves respostes explica que 
l’independentisme va més enllà del 
lideratge de Puigdemont, i destaca 
la fortalesa del moviment perquè és 
la suma “de partits i molts actors de 
la societat”. En l’entrevista, el vice-
president es mostra molt crític amb 
l’estat espanyol: “Ser a la presó és 
dur. I ser a la presó sense estar con-
demnat, sent un diputat electe que 
sempre s’ha expressat democràtica-
ment i pacíficament, és sorprenent 
i una cosa que no hauria de passar a 
la Unió Europea”.

Mas dimarts abans de declarar davant el 
jutge. FERNANDO VILLAR / EFE

Mas: “Sense la 
violència, l’1-O seria 

una consulta més”

L’expresident de la Generalitat, Artur Mas, va 
assegurar ahir en una entrevista a RAC1 que 
“sense la violència policial, l’1 d’octubre hau-
ria passat com una consulta més, sense pena 
ni glòria”. A diferència de la repercussió limi-
tada que va obtenir la consulta del 9-N, “la re-
pressió va posar l’1-O al món”, va considerar 
l’expresident, ara ja sense càrrecs al PDECat. 

Mas, que dimarts va declarar davant de Pa-
blo Llarena, també va mantenir la versió que el 
caràcter simbòlic de la declaració d’indepen-
dència del 27-O no la converteix “en una men-
tida”. No obstant, l’expresident va demanar no 
engrandir la DUI i va defensar el “component 
simbòlic” de la política: “De vegades un argu-
ment s’exagera o s’infla per intentar quedar mi-
llor davant l’opinió pública. ¿Això és un engany 
o és una exageració?”, es va preguntar.  

Tot i això, Mas va defensar la importància 
del referèndum: “L’1-O tenia tot el sentit i va 
tenir un èxit brutal”. I va insistir que “l’ex-
pressió «ni un pas enrere» volia dir que s’ha-
via d’arribar fins al màxim”. Tot i insistir que 
ell optava per no fer la DUI i convocar elec-
cions, Mas va considerar que, “probable-
ment”, encara que no s’hagués fet la declara-
ció d’independència “hi hauria gent a la pre-
só: els dos Jordis ja hi eren i els altres hi hau-
rien entrat igualment”.  

El pas al costat de Puigdemont 
Pel que fa a la situació de Carles Puigdemont, 
Mas va considerar que “té tota la legitimitat i 
tota la raó per ser investit”, però també va re-
conèixer: “De vegades a la vida no se’t dona la 
garantia que aquesta raó es pugui implemen-
tar”. No obstant, va indicar que “el president 
Puigdemont deu estar pensant fórmules per-
què sap que aquesta raó probablement no es 
podrà implementar al 100%”.  

Mas va defensar l’exili de Puigdemont i va 
recordar que sempre havia mantingut que “el 
president d’un país ha de preservar aquesta fi-
gura i internacionalitzar el Procés”. Una po-
sició diferent de la que té respecte a la deci-
sió de l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel de 
quedar-se a Suïssa i no presentar-se al jutge 
Llarena. L’expresident es va limitar a respec-
tar les “decisions personals” de Gabriel: “Les 
puc compartir o no, perquè cadascú ha fet el 
que ha cregut més convenient”.e
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