
DIJOUS, 1 OCTUBRE 2020 P O L Í T I C A LAVANGUARDIA 15

“Nohihapresident”, peròhihacampanya

“Nohihapresident”.La frasede
PereAragonès llançadadesde la
tribunadelParlamentvaoficia
litzarelpacted’ERCiJuntsper
arribara leseleccionsdel febrer
sensemoriren l’intentdesprés
de la inhabilitaciódeQuim
Torra.Els socisescomprometen
amantenirvacantsels “aspectes
formals inherentsa la institució
delpresidentde laGeneralitat”
comadenúnciade la “repressió
de l’Estat”.Aixídoncs,Aragonès
esvaasseurea la salaTàpiesa la
dretad’unacadirabuida ihi
hauràunaltredespatxdepresi
dentbuit alPalaude laGenerali
tat; tambéa laCambracatalana.
“Noes faràúsdels símbols i les
formes institucionals reservats

alPresident”,diuelpacte. I
Aragonèsvolqueesvegi, que
consti, quecompleix.
Feiamesosquenoesproduïa

la imatgedelsconsellersd’ERCi
Juntsentrant junts ibarrejatsa
la saladelGovern, i elprimer
queva ferel substitutdesprés
d’oficialitzarseel relleude
Torravaser trucarliper telèfon.
Noconstacap trucadadesde la
Moncloa.Nohihacortesiaenel
cessamentnien la substitució.
“Nohihapresident inon’hi

hauràmentreelParlamentnoel
triï”.Elquehihaésuna llarga
precampanyaelectoral finsal
febrer.Unacursad’obstaclesen
quèAragonèsés,demoment,
l’únicambetiquetadecandidat
enabsènciad’OriolJunqueras i
ambl’oportunitatdepresentar
sedavant l’electoratcomapresi
denciable.Nohihamarged’er
ror,demaneraqueaERCdes
pleguenrecursosaquestsdiesen

solidaritat ambTorra, es toleren
els seusdiscursos i s’esquiven les
evidentsdiferènciesestratègi
ques.Finsquan?
MentreAragonès reivindica

vael “Governdelpresident
Torra” i escomprometiaa“con
tinuar treballant”en lagestióde
lapandèmia, laquehadeserel
seumirallalGovern, laconselle
radePresidència,Meritxell
Budó, es feia seves lesparaules
deCarlesPuigdemont idefensa
vadesde lamateixa tribuna
avançar“capaunaconfrontació
intel∙ligent”.Noelvaesmentar,
però la imatgede l’expresident
vaplanarcomareferentde la
feina“desde l’exili en la lluita
pelsdrets i llibertats”.
Junts tancaaquest capde

setmanael seuprocéscongres
sual i elsmoviments interns
augmentenambelsullsposats
mésen les llistesqueenunes
primàriesonLauraBorràsés la

rivalquemoltsveuen invenci
ble.Budóés la interlocutora
naturald’AragonèsalGovern,
peròa faltadecandidatelspost
convergentshanvolgut reforçar
el flanceconòmicpercontrares
tarel vicepresident.El conseller

d’Empresa,RamonTremosa, va
arribaramblacomesad’apaiva
gar lescrítiquesal cessament
d’ÀngelsChacon iara formapart
delgrupdecoordinacióentre
Junts iERC.Lacandidaturano
ésal seuguióperòsí ladisputa
d’espaiseconòmics i empresari

alsque ladefunciódeConver
gènciavadeixarorfes iERC
intentaocuparbrandantuna
gestióeficientdesdelGovern.
Demoment, lesdiferèncieses

llimen.Elscontactesentreels
socis s’han institucionalitzat i
pretenenestablirun fullderuta
demínimsquepermeti arrencar
unnouexecutiu independentis
ta.LadefensadeTorravaser
ahirperprimeravegada ferma
entreels socisdeGovern i tant
SergiSabriàcomAlbertBatetes
vanaferrara l’objectiudesupe
rarel50%devots independen
tistesa lesurnesperobviar la
reivindicacióplebiscitàriaque
vadesplegarTorraenel seu
comiat.Elpas següent s’hade
definir. I aquícompeteixelecto
ralment laCUP:desobediència
civil, confrontació,unnouen
vit...Avui tornaran les imatges
de l’1O,però launitat esperael
resultat electoral.
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A falta de candidat,
Juntsmarcarà de
prop Aragonès, amb
Tremosa al grup
de coordinació

Investigats 63 policies
tres anys després de l’1O
Les causes contra polítics i empresaris continuen vives

TONI MUÑOZ
Barcelona

L’1 d’octubre no va ser només un
referèndum frustrat o reprimit.
També va desencadenar una
tempesta de causes judicials que
tres anys després continua inun
dant diversos jutjats i manté
imputats gairebé un centenar de
persones, entre les quals polici
es, alts càrrecs del Govern i em
presaris.
Unade lesprincipals causes és

la que instrueix el jutjat d’ins
trucció 7 deBarcelona contra els
agents de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil. En aquest procés
judicial hi ha 63 policies investi
gats per l’ús desproporcionat de
la força contra els votants. De
moment, fruitdelsexcessospoli
cialss’hanacreditatleslesionsde
315 persones, de les quals 127 es
tanpersonadesenaquestacausa.
El jutjat, en vista del gran nom
bre d’acusacions que hi havia, va
decidir dividir la causa en 27 pe
ces separades corresponents a
cada escola on van tenir lloc les
càrregues. La qüestió principal
que prova de dilucidar aquesta
causaésquin responsablepolític
va donar l’ordre d’actuar als
col∙legis electorals, cosa que fins
aranohaquedatdel tot clara.Els
policies quehandeclarat fins ara
han assenyalat al cap dels antia
valots, però no han apuntat més
amunt. A més dels damnificats,
també estan personats en el pro
cediment com a acusacions po
pulars la Generalitat, Òmnium
Cultural, l’ANC i l’entitat Irídia.
La gran causa del procés que

va culminar l’any passat amb la
condemnaper sediciódels líders
independentistes va derivar en
d’altres que continuen investi
gantseimantenenambl’aialcor
diversosalts càrrecsdelGovern i

empresaris. L’exsecretari d’Hi
senda Lluís Salvadó i l’exsecre
tari general de la Conselleria
d’Economia Josep Maria Jové
–actual negociador en la taulade
diàleg amb el Govern espanyol–
esperendatade judicidesprésde

serprocessatspelTSJCpermal
versació, prevaricació, desobe
diència i revelació de secrets per
l’organització del referèndum i
la creació de les estructures d’un
eventual Estat català indepen
dent. La causa dels dos diputats
d’ERC penja de la que instrueix
el jutjat 13 de Barcelona contra
alts càrrecs del Govern, de la te

levisió i les ràdios públiques i
contra empresaris que, segons la
Fiscalia, van col∙laborar en els
preparatius i en la difusió de la
votació. Com a investigats hi ha
una trentena de persones, entre
les quals diversos secretaris ge
nerals i elsdirectorsdeTV3 iCa
talunya Ràdio, Vicent Sanchis i
SaülGordillo.
Amésamés,hihaaltresproce

diments més avançats, amb les
investigacions culminades i que
esperen el dia del judici, com el
dels cinc integrants de la Sindi
catura Electoral de l’1O, amb
una vista que es preveu per a
principis de novembre i en què
estan acusats de desobediència i
usurpacióde funcions.Mentres
tant, dues causes esperen sen
tència: la de l’Audiència Nacio
nal contra el major dels Mossos
d’Esquadra Josep Lluís Trapero
i l’antiga cúpula del Departa
ment d’Interior, i la del TSJC
contra els membres sobiranistes
de laMesadelParlament.c
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La Guàrdia Civil i votants a Sant Julià de Ramis fa tres anys

ElGovern torna a
refredar la segona cita
de la taula denegociació
ÀLEX TORT
Barcelona

La taula de negociació entre els
governs espanyol i català corre
més risc de demorarse que de
degradarse. LaCovid19 vaobli
garasuspendresinedieunasego
na reunió que es prefigurava per
al març, i durant la breu aturada
quevaproporcionar lapandèmia
a començaments d’estiu les dues
parts no es van posar d’acord.
“Falta de confiança”, va argu
mentar llavorsQuimTorra. Avui
aquesta falta de confiança conti
nuavigent,peròelGovernjanola
utilitza com a argument per con
vocarla. Ara el desacord està en
l’ordredeldia,enquèlaGenerali
tat exigeix que es posi per escrit
l’exercici del dret a l’autode
terminació i l’amnistia, però ara
s’ha refredat sobretot per la sen
tènciad’inhabilitaciódeTorra.
Així ho va assegurar ahir la

conselleradePresidència,Merit
xell Budó, a la roda de premsa
posterior al primer Consell Exe
cutiu sense Torra. Va remarcar
que la sentència no és un “ele
ment facilitador”perquèarribi la

segonareuniódelatauladenego
ciació.Peròlatambéportaveudel
Governnovatancarlaportaauna
hipotètica nova trobada i va ma
nifestar que l’Executiu català
sempre està disposat a asseure’s
enuna taula que tingui “la volun
tat real de resoldre el conflicte
polític entre Catalunya i Espa
nya”. Això sí, amb aquelles dues
condicions imprescindibles per
tractar: autodeterminació i am

nistia.
Budó va deixar en l’aire si en

aquestataulahiparticiparàTorra
totihaverestatinhabilitat, ivadir
que, en tot cas, serà lapart catala
na qui en decidirà els membres.
Aquestaqüestióxocaamb lesde
claracions de fa uns dies de la vi
cepresidenta del Govern espa
nyol, CarmenCalvo, que va asse
gurarqueTorrano seriaunactor
vàlid en cas que fos condemnat
perdesobediència.
La posició de Budó és, en bona

part, compartida per Esquerra
Republicana,perbéque famesos
que demana la taula de negocia
ció. Els d’Oriol Junqueras com
parteixen que s’ha de parlar
d’amnistia i autodeterminació, i
que la sentència dificulta que
aquestespaidediàlegespuguire
unir.Tot i això, i sensevolergirar
full, entenen que l’independen
tismeestàimmersen“unaguerra
judicial”, però que “en totes les
guerreselsbàndolsparlen”. “Ino
parlen perquè siguin amics; par
lenperquèsónadversaris”,vaex
pressar dimarts el líder d’ERC al
Congrés,GabrielRufián.
A totes les dificultats hagudes i

per haver s’hi afegeix el fet que
JxCat no nega el diàleg, però
està convençuda que la taula no
porta enlloc. En certa manera
comparteix lesparaulesd’ahirde
Torra en el seu comiat del Parla
ment, on va assegurar que “no hi
ha cap altra manera d’indepen
ditzarse” que no sigui mitjan
çant la “ruptura democràtica de
les institucions i la desobedièn
ciacivil”.c

Jové,Salvadóiels
imputatsdel jutjat13
esperenjudici;elmajor
Traperoi l’exMesadel
Parlament, lasentència

AVÍS AL GOVERN CENTRAL

Budó adverteix que
serà la part catalana
qui decidirà si Torra
participa en el diàleg

DIFICULTATS

ERC admet esculls
però entén que
“en totes les guerres
els bàndols parlen”


