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JxCat i ERC ultimen l’acord i 
negocien el full de ruta amb la CUP

Puigdemont dirigiria el procés constituent des de Brussel·les i Sànchez presidiria la Generalitat

“Les negociacions avancen”. Així 
resumien ahir els dirigents d’ERC i 
de Junts per Catalunya les conver-
ses entre els dos partits que s’han 
intensificat encara més en les últi-
mes hores per tancar un acord 
aquesta mateixa setmana. Després 
dels estira-i-arronses dels últims di-
es, els dos partits coincideixen que 
el pacte està gairebé tancat i que no-
més queden “serrells” que podrien 
resoldre’s abans del ple del Parla-
ment de dijous, on els independen-
tistes aprovaran la resolució que re-
coneix Carles Puigdemont com a 
president legítim. L’acord porta im-
plícita la investidura de Jordi Sàn-
chez com a nou president de la Ge-
neralitat, malgrat que ahir ERC ne-
gava públicament que el nom de 
Sànchez ni el de cap altre s’hagi po-
sat encara sobre la taula. També es 
reserva la presidència del Consell 
de la República a l’exili a Puigde-
mont; es fa un repartiment simètric 
de les conselleries al Govern, i s’im-
pulsa un procés constituent, que 
JxCat vol dirigir des de Brussel·les. 
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A diferència d’altres ocasions –fins 
a tres en les últimes setmanes– els 
partits van preferir no donar per 
tancat el pacte. “L’acord és immi-
nent”, va assegurar ahir el portaveu 
d’ERC, Sergi Sabrià. 

JxCat i Esquerra han acordat una 
estructura de govern al més sem-
blant possible a l’anterior executiu, 
però s’equilibraran el nombre de 
conselleries (cada formació en tindrà 
set). Les funcions dels departaments 
de Presidència i Vicepresidència i el 
pastís de la direcció dels mitjans de 
comunicació públics han sigut ca-
valls de batalla fins a última hora. Tot 
apunta que hi haurà canvis en la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audio-
visuals, que presideix Brauli Duart 
des del 2012 a proposta de CiU. Un 
càrrec pel qual ha lluitat ERC i que, 
segons algunes fonts, JxCat podria 
acabar cedint recol·locant Duart com 
a conseller d’Interior. La qüestió, pe-
rò, seguia ahir a la nit oberta, segons 
fonts dels dos partits.  

Cares noves 
La figura del portaveu del Govern, 
fins ara del PDECat, era un altre 
dels punts de debat. La vicepresi-
dència, que tal com va avançar 

l’ARA també havia suposat un obs-
tacle en les negociacions, ha acabat 
resolent-se. No l’ocuparà Oriol Jun-
queras, empresonat des de fa quatre 
mesos per ordre del Suprem, i els re-
publicans mantenen dues opcions 
obertes. La de Pere Aragonès, futur 
conseller d’Economia, i la de la se-
cretària general, Marta Rovira. Di-
verses fonts consultades expliquen 
que serà Rovira, que s’havia mostrat 
reticent a entrar al Govern, qui aca-
bi de prendre la decisió. JxCat pre-
feria que el vicepresident fos Jun-
queras perquè, amb Sànchez a la 
presó, la màxima representació del 
Govern en el dia a dia seria per a un 
conseller d’ERC.  

Pel que fa a la resta de l’executiu, 
la restitució promesa en campanya 
queda lluny de la realitat. Per part 
de JxCat només Jordi Turull i Josep 
Rull, a Presidència i Territori, es 
mantindrien al Govern. La resta se-
rien nous consellers: Laura Borràs 
a Cultura; Lluís Font –membre de la 
direcció del PDECat– a Ensenya-
ment; Elsa Artadi a la conselleria 
d’Empresa, i Miquel Buch a Gover-
nació –tot i que des del PDECat 
també es promou Marc Solsona per 
a aquest càrrec–. A Interior hi hau-

Mitjans  
Algunes fonts 
apunten que 
Duart passarà 
a Interior i 
ERC aspira  
a la CCMA

Canvis  
Rovira, reticent 
a ser al Govern, 
decidirà en els 
pròxims dies  
si és la nova 
vicepresidenta 

ria Duart, tot i que és una de les con-
selleries que balla. Els consellers a 
l’exili –Clara Ponsatí, Toni Comín, 
Lluís Puig i Meritxell Serret– for-
marien part del Consell de la Repú-
blica de Puigdemont.  

Pel que fa als consellers d’Es-
querra, només repetiria Raül Ro-
meva, que se centraria en les Rela-
cions Institucionals –els afers exte-
riors els hauria d’assumir algú altre 
perquè el jutge li ha pres el passa-
port– i els noms que més sonen són 
Pere Aragonès a Economia i Hisen-
da; Ester Capella a Justícia, i David 
Elvira a Salut. ERC també nomena-
rà el conseller d’Agricultura i el de 
Benestar, per als quals es busca al-
guna dona més. 

A l’espera de la CUP 
Ara bé, perquè l’entesa sigui defini-
tiva, no només és necessari l’acord 
entre ERC i JxCat, sinó que també 
ha d’estar segellat per la CUP. Al-
menys pel que fa a la part de la in-
vestidura –són imprescindibles per 
a la majoria absoluta– i del full de 
ruta del Procés. Ahir els dos grans 
partits independentistes van tras-
lladar als cupaires l’estratègia en 
una reunió al Parlament que es va 
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