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LaCUPapuja el preu dels seus
vots i deixa en suspens la investidura
La posició dels anticapitalistes neguiteja JxCat i ERC i allunya l’acord

ÀLEX TORT
JOSEP GISBERT
Barcelona

“Estem lluny o, més ben dit, molt
lluny encara d’un possible acord”.
La CUP no acostuma a mosse
garse la llengua iahirel seucapde
files, Carles Riera, va reconèixer
que té seriosos dubtes respecte a
les propostes que Junts per Cata
lunya (JxCat) i ERC els han fet
arribarsobreel fullderutad’unfu
tur Govern i el procés constituent.
Els cupaires consideren que s’està
més a propd’una gestió deCatalu
nya com a autonomia que de la
“materialització de la república”.
Pertant,nogaranteixenelseuvota
favor d’un candidat a la presidèn
cia de la Generalitat acordat entre
les dues principals forces inde
pendentistes i asseguren que
seran “moltmés exigents”.Així ho
va fer constar Riera, apujant

d’alguna manera el preu dels vots.
Un fet rellevant, ja que sense el

concurs dels anticapitalistes, una
votació d’investidura fracassaria
tant en un primera sessió, quan es
requereix majoria absoluta, com
en una segona, quan n’hi hauria
prou amb majoria relativa: si la

CUP s’absté, JxCat i ERC sumari
en 64 vots (Carles Puigdemont i
ToniComínconserven lesactesde
diputats però no poden delegar el
vot), i l’oposició al complet en su
ma 65. I això ha inquietat a Brus
sel∙les, el mateix president desti
tuït,CarlesPuigdemont,queahira

la reunió del grup de JxCat va tor
naraposarsobrelataulalapossibi
litat, si cal, d’anar a unes altres
eleccions.
LaCUPvadecidir suspendre les

negociacions amb JxCat i ERC
després que el president delParla
ment, Roger Torrent, ajornés la

sessiód’investidurael passat 30de
gener. Llavors, els cupaires, tal
comvaadmetreRiera,estavendis
posats a tirar endavant i donar el
seu vot favorable. Però ara que la
candidatura que lidera Puigde
mont i els republicans encaren la
rectafinaldelesconversesdesprés

que hagin palesat més que mai les
seves contradiccions, la CUP s’ha
reincorporat a les negociacions
apujant el llistó de les seves de
mandes i sabentse imprescindi
ble.
Les alarmes es van disparar a la

CUPquanvanveurelapropostade
resolució que JxCat va presentar
en solitari –tot i queel text és acor
datambEsquerra–sobrelarestitu
cióde les institucions catalanes i el
reconeixement de Puigdemont
com a president legítim, que està
previstdebatredemàalpledelPar
lament. Pels anticapitalistes, es
tractad’unaproposta “autonomis
ta”, per la qual cosa han presentat
tot un seguit d’esmenes depes que
es basen en el reconeixement del
referèndumdel’1d’octubreirefer
men la declaració d’independèn
cia del Parlament del 27, aspectes
que el text original no recull. Així,
la CUPproposa afegir al punt u de

lapropostaderesolucióqueelPar
lament “es referma i reitera en la
declaració d’independència i en la
proclamació de Catalunya comun
Estat independent en formade re
pública” votades el 27 d’octubre. I
igualment reclama en diversos
apartats el reconeixement explícit
de l’1O.
Aquesta proposta de resolució

“augmenta la nostra preocupació
pel que vindrà”, va afirmar Riera
enreferènciaal fullderutaquepu
gui emprendreelGoverndeJxCat
iERC. “Tenimseriososdubtesque
realment hi hagi una voluntat fer
ma de materialitzar la república;
això ho confirmem malaurada
ment amb el text que presenta
JxCat”, va etzibar el cupaire. De
fet, la CUP té dubtes en els tres pi
larsbàsicsenquèsesustentaelque
han acordat JxCat i ERC: l’acció
institucional des de Brussel∙les, el
paper del Parlament i el procés
constituent. La formació anticapi
talistavaassegurarquenoaccepta
rà una “acció republicana a l’exili i
una gestió autonòmica” a Catalu
nya. I exigeix que el procés consti
tuent s’ha de promoure i impulsar
enterritoricatalà, inodesdeBèlgi
ca, tal compreténJxCat.
LaposiciódelaCUPnovapassar

inadvertidaa larestadelbloc inde
pendentista, que la va acollir amb
certneguit. Senseanarméslluny,a
la reunió del grup de JxCat, elma
teix Puigdemont, en la seva inter
venciódesdeBrussel∙les,va tornar
a posar sobre la taula l’escenari de
la repeticióde leseleccions i la res
tadediputatstambés’hivanreferir
com una possibilitat, si bé sense el
tod’ultimàtumquehavia tingutal
tres vegades, confiats tots plegats
que la negociació arribi d’una ve
gadaabonport.Enaquestcontext,
imésdesprésde l’actituddelsanti
capitalistes –“araper ara la distàn
cia és tan gran comper pensar que
un acord no serà ràpid”, va avisar
Riera–,elquesíqueesveucadave
gada més difícil és que l’acord es
pugui tancar i anunciar abans del
ple del Parlament de demà, com
preveiensobretotdesd’ERC.
JxCat iERC, en tot cas, continu

enambles reunions i lesconverses
–ahirhivahaveralmenysunanova
trobada, tambéamblaCUP–,però,
com a mostra que les coses no
avancenalritmequealgunsvoldri
en, les diferències sobre l’àrea de
comunicació, per exemple, encara
no s’han tancat: hi ha un principi
d’acord perquè la direcció de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) la tingui
ERCi lesdireccionsdeTV3 iCata
lunyaRàdiolesdesigniJxCat,però
no sobre els càrrecs de comunica
ció i difusió del Govern. I passa els
mateixenaltresàmbits.c
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Marta Pascal i Roger Torrent van coincidir ahir a la visita alMobileWorld Congress
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Puigdemont torna a
posar sobre la taula
l’escenari de la
repetició d’eleccions

DUI DEL 27 D’OCTUBRE

Elscupairesdemanen
queelParlamentes
refermienladeclaració
d’independència

Ungrupde
juristes denuncien
l’Estat aEuropa

]ElCol∙lectiuPraga,una
iniciativa impulsadaper
professorsdeDretde les
universitatscatalanes,va
presentarahirunadenún
ciaalConselld’Europaper
la“vulneraciódedrets
humansaCatalunya”per
partde l’Estatespanyol
arrandelreferèndumde
l’1O i l’aplicaciódel 155.
L’informeestàsubscritper
650 juristesd’arreud’Es
panya irecopila totes les
traves i restriccionsque
l’organismeconsideraque
contravindrienelConveni
Europeupera laProtecció
delsDretsHumans i les
LlibertatsFonamentalsde
l’any1950.Els juristes
creuenques’hanvulnerat
finsanoudrets, comeldret
aun jutge imparcial, elde
llibertatd’expressióoelde
serelegit inoserdiscrimi
natperopinionspolítiques.

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

AlGovern espanyol no li agrada la
possibilitatqueJordiSànchezpu
gui ser el candidat a lapresidència
de laGeneralitat en substitucióde
Carles Puigdemont. La seva con
dició d’imputat en la causa per re
bel∙lió i sedició fa que la seva can
didaturanosigui, aparerde l’Exe
cutiu central, la que pugui tornar
la normalitat a Catalunya, perquè

pot ser inhabilitat en pocs mesos,
cosa que endarreriria una solució
definitiva, que és el que la Mon
cloa espera. Al marge que per
defensar la seva candidatura al
Parlament necessitarà el permís
deljutgePabloLlarena,demanera
que la situació es tornaria a tensar
segons ladecisióqueprengués.
El ministre de Justícia, Rafael

Catalá, va subratllar que el Gabi
net deMariano Rajoy “no té res a
dir ni res a fixar com a condicions

sobre qui serà el president”, enca
ra que el que vol és que com més
aviat millor “hi hagi un Govern
amb un president que si és possi
ble no tingui problemes amb la
llei”. Tot i això, tant el ministre
comelportaveudelPPalCongrés,
RafaelHernando,vanllançarmis
satges velats sobre la possibilitat
queunaelecciócomladeSànchez
obligui que el 155 continuï. La in
tervenció “no és una qüestió de
persones , és que el Govern de la

Generalitat compleixi amb les
sevesobligacionsamblaConstitu
ció i l’Estatut”.L’acordd’aplicació
de l’article 155 estableix que s’ai
xecarà automàticament quan el
nouGovern sortit de les eleccions
del 21D prengui possessió. En
aquestes condicions l’Executiu
central no el pot prorrogar. Rajoy
hauria d’iniciar un nou proce
diment, que hauria de ser aprovat
al Senat, perquè continués vigent,
o abans, modificar l’actual, en
aquestpunt.
Caldria veure si en aquest cas el

PP té el suport del PSOE i Ciuta
dans, com l’octubre passat. De
moment, el secretari d’organitza
ció del PSOE, JoséLuisÁbalos, va
retreure als independentistes que

continuïn “ancorats en candidats
no viables”, perquè un president
ha d’estar “en ple ús de les seves
funcions i alliberat de preocupa
cions sobre les seves responsabili
tats davant la justícia” per dedi
carse a gestionar els afers que
afectenels catalans.
En la mateixa línia es va pro

nunciarelpresidentdeCiutadans,
Albert Rivera, per qui “posar un
candidat que està imputat per de
licte demalversació, sedició i pre
varicacióésmoltgreu”,per laqual
cosa veu en aquesta possibilitat
“un intent de continuar allargant
el procés sobiranista”, perquè els
separatistes catalans, va dir, “no
volentornaralademocràciania la
normalitat”.c

Catalá no veu enSànchez el candidat
que retorni la normalitat aCatalunya


