
Investidura ajornada

■El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià,
va confirmar ahir que el seu grup
votarà a favor de la proposta de re-
solució que JxCat va presentar en
solitari per la recuperació del Go-
vern i el reconeixement a Carles
Puigdemont, president cessat de
la Generalitat. Per als republicans,
a més, si s’aprova, aquest text su-
posarà la «legitimació» de Puigde-
mont. 

«Hem parlat molts cops de legi-
timar el president, i aquesta pro-
posta de resolució forma part de la
línia de legitimar el president. Però
ho podrem veure quan expliquem
l’acord sencer», va explicar Sabrià,
tot considerant que amb el seu su-
port i el de la CUP, la proposta de
JxCat «pot ser aprovada i legitimar
Puigdemont». En aquest sentit, els
republicans insisteixen que aquest
punt referent al president cessat
per l’Estat ha de formar part «de
l’acord global» i consideren encara
que aquest pacte hauria de poder
tancar-se i presentar-se pública-
ment abans del ple de dijous. Tot i
això, els republicans no poden ga-
rantir que això hagi de ser així.

A principis de la setmana que ve
I és que Sabrià no dona encara per
tancat l’acord però continua dient
que el pacte dels independentistes
per una investidura i un Govern
«està molt a prop». «Ens agradaria
arribar a dijous amb un acord glo-
bal i poder explicar-lo aquesta set-
mana, i que es complissin les dues
coses. Si no és així, mirarem que si-
gui a principis de la setmana que
ve», es va limitar a dir el portaveu
d’Esquerra, que tampoc ha volgut
valorar possibles noms per pre-
sentar a la investidura si Carles
Puigdemont no és el candidat.

Suport a Torrent i crítica a Cs
D’altra banda, davant les queixes
de Cs pel discurs del president del
Parlament parlant de «presos po-
lítics» i la seva plantada al rei Felip
VI, ERC va voler posicionar-se del
costat de Roger Torrent i carregar
contra Cs. «Lamentem i molt les

critiques a Torrent. Ens volen fora
d’aquests actes, a casa, i no podem
regalar cap espai als representants
del ». 

JxCat, ERC i la CUP van tornar a
mantenir ahir contactes a tres ban-
des per desencallar la legislatura a
Catalunya, però veuen difícil po-
der tancar un acord abans del ple
del Parlament del dijous, han ex-
plicat a Europa Press fonts de la ne-

gociació.
Les converses se celebren en

dos plànols: d’una banda JxCat i
ERC aborden el repartiment
d’àrees de la futura Generalitat; de
l’altra, els tres grups cerquen un
consens sobre el pla de govern del
proper Executiu.

En el primer plànol, l’àrea de
Comunicació de l’administració
catalana segueix sent el principal

obstacle que separa ERC i la llista
de Puigdemont, ja que és una de
les principals àrees d’influència
del Govern.

Sí que hi ha principi d’acord en
què la direcció de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) sigui per a ERC, mentre
que les direccions de TV i Cata-
lunya Ràdio les designin JxCat; el
desacord es produeix a les àrees

comunicatives del Govern.
Fonts coneixedores dels contac-

tes asseguren que ERC vol assumir
la Secretaria de Comunicació i la
de Difusió: la primera es dedica a
l’estratègia comunicativa de l’Exe-
cutiu i la segona és de relacions
amb els mitjans, com tot el que
està relacionat amb les subven-
cions.

En l’anterior Executiu, Comuni-

ERC, favorable a la proposta de
JxCat de legitimar Puigdemont
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■ Una vintena d’intel·lectuals i
exdirigents catalans d’esquerres
van llançar un manifest en contra
de l’empresonament dels líders
sobiranistes i demanen «una sor-
tida dialogada» al conflicte polí-
tic.

El manifest, recollit per Europa
Press, el signen, entre altres, l’ex-
líder del PSC Raimon Obiols; els
exdiputats de SíQueEsPot Joan
Coscubiela, Lluís Rabell i Gem-
ma Lienas; l’exconseller de Justí-
cia Josep Maria Vallès, i els exdi-
rigents socialistes Laia Bonet i
Jordi Font.

Sota el nom «Aplanar obsta-
cles en el camí del diàleg demo-
cràtic», el manifest també comp-

ta amb la rúbrica dels catedràtics
i dirigents de Federalistes d’Es-
querres Joan Botella i Victòria
Camps, el també catedràtic Joan
Subirats, l’exsíndica de Greuges
Pilar Malla i l’escriptor Jordi
Amat.

El document destaca la volun-
tat compartida dels signants de
«superar la situació política que
pateix» Catalunya, i el desig de
construir una societat amb més
justícia social i amb una qualitat
democràtica més gran.

«Això ens porta a manifestar la
nostra opinió sobre les mesures
provisionals de privació de lliber-
tat imposades a dirigents polítics
i socials», assenyalen en referèn-
cia al líder d’ERC, Oriol Junque-
ras; l’exconseller d’Interior Joa-
quim Forn; el líder d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart; i l’exlíder
de l’ANC i diputat de JxCat Jordi
Sànchez.

Malgrat «discrepar de les seves
opinions o actuacions polítiques,
l’aplicació d’aquestes mesures és
una decisió criticable per injusti-
ficada i desproporcionada, tal
com han manifestat experts en
dret penal i dret processal i ha de-
nunciat també Amnistia Interna-
cional», destaquen els signants.

I indiquen que les mesures
cautelars que s’ha imposat als
polítics presos «no serviran per
trobar vies de sortida a la situa-
ció» que es viu a Catalunya.

«Al contrari, augmentaran els
obstacles ja existents en la tasca
tan difícil de recuperar el clima
de diàleg social i polític necessari
per al nostre futur col·lectiu»,
conclouen.

Junqueras demana delegar vot
El líder d’ERC, Oriol Junqueras,
va presentar un escrit davant el
registre del Parlament en el qual
sol·licita poder delegar el seu vot
a un company del grup parla-
mentari en tots els plens de la
Cambra fins a finalitzar el mes de

Intel·lectuals i líders 
de l’esquerra rebutgen la
presó per als sobiranistes
Figures com Raimon Obiols, Joan Coscubiela,
Laia Bonet o Josep Maria Vallès signen el manifest
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El bloc sobiranista segueix negociant però veu difícil arribar a un acord abans del ple de
demà La CUP refreda el pacte amb demòcrates i republicans: «Estem molt lluny d’un acord»


