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Política
LA LEGISLATURA, BLOQUEJADA

El pas al costat de Puigdemont no 
frena els retrets entre sobiranistes

prés de visitar Junqueras a la presó 
d’Estremera, va dir que el líder 
d’ERC valorava positivament el pas 
al costat de Puigdemont, però va 
evitar referir-se a la candidatura de 
Sànchez.  

En definitiva, segons fonts repu-
blicanes, els retrets de Sabrià eren 
una mena de crítica a l’estratègia 
amb què JxCat va guanyar les elec-
cions: prometent una restitució del 
Govern “legítim” que des d’ERC ja 
alertaven que no era factible. Un re-
alisme que, segons les mateixes 
fonts, els va perjudicar en el resultat 
final. Les paraules del portaveu re-
publicà van generar malestar a les 
files de JxCat, dolguts per un atac 
que no esperaven just l’endemà que 
Puigdemont anunciés el seu pas al 
costat –un anunci que es va fer sen-
se tenir abans un acord tancat amb 
ERC i la CUP.  

El mateix president, en una en-
trevista a RAC1, va tancar la porta a 
l’opció de Junqueras perquè “la-
mentablement” no es van presentar 
en coalició a les eleccions. Per això, 
va subratllar, el candidat és Sàn-
chez. “És el número dos de la llista”, 

va dir, tot i que va deixar clar que ell 
no descartava tornar a ser candidat 
més endavant: “La rendició no for-
ma part del meu diccionari”. 

Malgrat els retrets, ahir la negoci-
ació va seguir entre els dos partits de 
Govern i també amb la CUP per 
abordar el full de ruta. “S’està avan-
çant”, asseguraven ahir fonts d’ERC 
i JxCat sobre el ritme de les negoci-
acions. “Només falten serrells”, re-
iteraven. El que és cert, però, és que 
en les últimes hores aquests serrells 
han tingut la dimensió de departa-
ments sencers. Fonts coneixedores 
de la negociació asseguraven ahir 
que encara no està clar quina con-
selleria acabarà en mans d’ERC per 
assolir el repartiment del 50-50 del 
Govern (fins ara els republicans te-
nien sis departaments, i amb les no-
ves eleccions n’hi pertoquen set). La 
llista del president li havia ofert In-
terior, però ERC té reticències a as-
sumir una cartera sempre conflicti-
va. Les alternatives que s’han posat 
sobre la taula són Ensenyament o 
Cultura. En el cas que es decantessin 
per la primera opció, ERC assumiria 
totes les polítiques socials i més del 

ERC i la CUP avisen que no hi ha un acord tancat amb JxCat per a la investidura de Jordi Sànchez

70% del pressupost. Segueix sent-hi 
també una de les principals pedres a 
la sabata de la negociació: el repar-
timent de l’àrea de comunicació del 
Govern, la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i la figura del 
portaveu, que fins ara era de CDC i 
que ERC reclama. 

A banda de l’estructura de Go-
vern, també falta concretar el full de 
ruta, la clau perquè la CUP decidei-
xi donar suport a la investidura de 
Sànchez. Ahir els independentistes 
van negociar tota la tarda amb la 
CUP per seduir-la el dia abans que es 
reuneixi el consell polític que s’ha de 
pronunciar sobre si els quatre dipu-
tats anticapitalistes voten sí a la in-
vestidura, si donen només dos vots 
per garantir la majoria, o si la rebut-
gen per “autonomista”. Els repre-
sentants del consell polític voten se-
guint el mandat de les seves assem-
blees territorials. Segons fonts de la 
formació, el resultat ahir era “molt 
ajustat”. “És el que passa quan s’ha 
passat bona part del temps parlant 
dels càrrecs de Govern i s’ha deixat 
de banda el full de ruta”, lamentaven 
ahir fonts de JxCat. I és que tant la 

La retirada de la candidatura de 
Carles Puigdemont no ha servit per 
desbloquejar la investidura, al-
menys de moment. L’anunci de di-
jous del president de fer un pas al 
costat per situar Jordi Sànchez 
–empresonat a Soto del Real– com 
a candidat no va frenar les hostili-
tats i ahir van seguir els retrets en-
tre les formacions independentis-
tes. Fins al punt que, de bon matí, 
Esquerra qüestionava la proposta 
de JxCat i tornava a posar sobre la 
taula el nom d’Oriol Junqueras com 
a presidenciable de la Generalitat. 
“Puigdemont trenca la línia del Go-
vern legítim proposant Jordi Sàn-
chez com a candidat”, va etzibar el 
portaveu republicà, Sergi Sabrià, en 
una entrevista a Catalunya Ràdio. 
Un dard, però, sense més recorre-
gut, ja que ERC no té intenció de si-
tuar Junqueras al Govern, tampoc 
com a vicepresident, un càrrec que 
seria per a Pere Aragonès o Marta 
Rovira. Precisament Rovira, des-
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Puigdemont 
diu que es va 
equivocar no 
declarant la 
República el 
10 d’octubre

Retret 
L’ANC critica 
la renúncia: 
“No era el que 
milers de 
catalans 
esperaven”

01. Jordi Sànchez  
i Oriol Junqueras al 
Parlament. PERE VIRGILI   
02. Carles Puigdemont 
en l’entrevista a RAC1. EFE
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