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Ladistribució de l’àreade la presidència
encalla la negociació entre JxCat i ERC
Uns i altres s’acusen de voler acaparar el control de l’àmbit de comunicació
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Com el Guadiana, la negociació
entreJuntsperCatalunya(JxCat)
i ERC per desencallar la investi
dura del president de la Genera
litattéelsseusmeandres.I lesúlti
mes hores, després de constants
anades i vingudes del curs de les
converses, el de la tensió sembla
que torna a estar en primer pla.
Unes negociacions que, en aquest
context, ahir a la tarda es vanveu
re formalment interrompudes,
sensequequedésclar, amés,quan
seriapossible reprendreles.
El rebrot de les discrepàncies

entre uns i altres s’ha produït es

pecialment arrande les diferènci
es sobreel repartimentdecompe
tènciesde l’àreade lapresidència.
Enprincipi,ERCacceptaqueCar
les Puigdemont dirigeixi un con
sell de la república a Bèlgica i que
un altre membre de JxCat –d’en
tradaJordiSànchez–assumeixi la
presidènciadelaGeneralitataCa
talunya, però a canvi vol la vice
presidènciaambunfortcontingut
polític, que incorpori el portaveu,
les àrees de comunicació i difusió
delGovern i laCorporacióCatala
na de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), fins ara enmans delDe
partament de Presidència, que
també estarà en mans de JxCat
ambJordiTurull. “ERChovol tot,
i aixònopot ser”, van lamentar al
guns cerclesdeJxCat.
ERC, en canvi, considera que és

JxCat qui vol acaparar la cúpula
del Govern i no està disposada a
cedir: “Vol un president a l’exili,
un president efectiu a la presó, un

eventualitat”, incloenthi la de re
petir de les eleccions.
Les eleccions són, precisament,

un element de pressió recurrent
que JxCat ha utilitzat, en realitat,
des del primer moment i a què
ERC, tanmateix, sempre s’ha re
sistit. Els d’Oriol Junqueras es
queixen de les diferències de cri
teri que a parer seu hi ha al si de
JxCat,onveuendossectors:unde
pragmàtic, que aposta per arribar
de seguida a un acord i en el qual
situen els exconsellers Jordi Tu
rull iJosepRull, iunaltrede“hoo
ligan”, que, segons fonts republi
canes, no dona opció i ho redueix
tot precisament a “o Puigdemont
o eleccions”. Sergi Sabrià, porta
veu del partit, va ser l’únic que es
va adreçar als periodistes per do
nar compte del desenvolupament
de les negociacions, tot i que es va
limitar a apel∙lar a la “responsabi
litat” i va instar implícitament
JxCat a “ser generós”.Amb tot, va
reconèixer “tibantors” en les con
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El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, ahir al Parlament

conseller de Presidència i el por
taveu”. A més, segons fonts
d’ERC, és JxCat la que cobeja ín
tegrament l’àrea de comunicació
–compartida a l’època de Junts
pel Sí (JxSí)– i l’acusen també de
voler suprimir la vicepresidència
perquè “ERC no sigui la cara visi
ble del Govern”. L’aspecte en el
qual hi hamés controvèrsia és, en
tot cas, el de la CCMA, sobre el
qualERCvolpoderdecidirnono
més la presidència de l’ens, sinó
tambéladirecciódeTV3,queenel
mandat de JxSí corresponia a
CDC. JxCat, però, no sembla dis
posada a cedir en aquest terreny, i
davant això ERC utilitza parado
xalment el mateix argument que
la formació de Puigdemont per
defensarse: “JxCathovol tot”.
Les discrepàncies, tot i això, no

es limiten a l’àrea de la presidèn
cia. Altres qüestions continuen
sense resoldre, com el procés
constituent. JxCat pretén desen
voluparlodesdeBrussel∙les,però
ERCdefensaques’hadeferdesde
Catalunya. Altrament, els repu
blicans creuen que seria impossi
ble que els comuns, liderats per
Xavier Domènech, s’afegissin al
projecte.
JxCat, en vista d’aquesta posi

ció, es va declarar “inquieta i per
plexa” per les “renúncies” que a
parer seu està posant en pràctica
ERCenrelacióambel fullderuta i
el desplegament del mandat de
l’1O ratificat el 21D. “No és una
negociació sobre l’estructura del
Govern i el repartiment de càr
recs”, perquè “no estem en la ne
gociaciód’unGovernautonòmic”,
van lamentar fonts de la candida
tura dePuigdemont, que conside
ren que presentar la negociació
d’aquesta manera, com creuen
que ho està fent el soci, és “acatar
la dinàmica autonòmica” en unes
circumstàncies polítiques que
“requereixen una altra altura de
mires”. I, en la mesura que JxCat
defensaque l’acords’hadeprodu
irenaquestestadi,confiaqueERC
“dissipiaviatelsseusdubtes”,per
què, altrament, no descarta “cap
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]Ciutadans portarà avui
a la junta de portaveus
com a forçamés votada
l’exigència que se celebri
la setmana que ve un ple
extraordinari per “des
bloquejar” la investidura.
Si el president del Parla
ment, Roger Torrent, s’hi
resisteix, Cs presentarà
urgentment un recurs
d’empara davant el Tri
bunal Constitucional.

Cs exigeix un ple
de desbloqueig

verses, però lesvaconsiderarnor
mals perquè es troben, segons va
afirmar, “en els últims moments
de la negociació”. Sabrià sí que va
reiterar la urgència de formarGo
vern, perònovavolerposardata a
l’acord.
I en espera del desenllaç de la

negociació entre JxCat i ERC, el
PP, a través del seu president Xa
vierGarcíaAlbiol,vainterveniren
lapolèmicaperadvertir elbloc in
dependentista que si no nomena
un president i un Govern “el més
normals possibles” i continua
apostantpercandidats“a lapresó,
fugits o imputats per delictes
greus”, advocarà per “allargar i
modular amb certa profunditat”
l’aplicacióde l’article 155.c

A la captura del fals Puigdemont
]Unainformacióerròniava
ferpensarahira laPoliciaque
l’expresidentCarlesPuigde
monteraaMadrid, alparc
EuropadeTorrejóndeAr
doz, idiversosagentsesvan
desplaçar finsallà.Peròquihi
vantrobarvaser l’humorista
JoaquínReyes, caracteritzat
dePuigdemont,gravantuna
paròdiapolíticaperalpro
gramadetelevisióEl interme
dio. Segonselportaveude la
Policia, “unsenyorgran”els
vatelefonarperquèveia

“moltagentambbanderes
catalanes icridant”ambPuig
demontalcentre.Quanhiva
arribar lapatrulla,quesem
preesdesplaçaal llocdavant
unatrucadaal091, esvaado
narqueera l’enregistrament
d’unprogramadetelevisió i
vamarxar.Laproductoradel
programavaparlarambel
denunciantperexplicarlide
quèes tractava, i l’homeliva
contestar, segonsvaexplicar
desprésReyes,que“lasitua
ciónoestàperbestieses”.

Undelsprincipals
escullséselpoder
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CorporacióCatalanade
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“Ya tendrépara
dormir laeternidad”
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