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Oposició i socis de l’Executiu apressen
a alternatives a l’estat de l’alarma
Sánchez justifica que decaigui el 9 demaig i insta el PP a demanarne la pròrroga

JUAN CARLOS MERINO
Madrid

Malgrat l’incert escenari gairebé
un mes abans, Pedro Sánchez
manté el propòsit que el 9demaig
es posi “punt final” a l’estat d’alar
ma a Espanya. La pretensió del
presidentdelGoverncentralxoca,
però, amb les creixents demandes
d’allargarne la vigència d’alguns
presidents autonòmics, com el
basc Iñigo Urkullu o l’andalús
JuanManuelMoreno, iels temors
que expressen en algunes comu
nitats governades pel PSOE per
quedar “a l’atzar” dels dictats dels
respectius tribunals superiors de
justícia. També el Govern català
planteja dubtes, ja que troba “pre
matura” la decisió “a tres setma
nes” vista i proposad’esperar a te
nir criteris epidemiològics més
propers a ladata.
Però l’objectiu de Sánchez tam

bé topa amb les reclamacions de
formacions tandispars i antagòni
ques com el PP i EH Bildu, que
apressenaarticulargaranties jurí
diques alternatives amb què im
posar noves restriccions per tenir
a ratlla la pandèmia, una vegada
decaigui la vigència de l’alarma
decretadael 25d’octubre.
Sánchez torna avui a comparèi

xer al Congrés, per exhibir el pa
quet d’inversions i reformes del
pladerecuperacióeconòmicaque
va revelar ahir el Govern central i
retre comptes sobre els últims sis
mesosde l’estatd’alarma,quepre
tén que siguin els últims. I s’en
frontarà a l’exigència del líder del
PP, Pablo Casado, de desplegar el
pla B jurídic que li demana des de
fa mesos. Els portaveus populars
alCongrés ielSenat,CucaGamar
ra i JavierMaroto, ja van carregar
ahir contra “els interessos electo
rals i partidistes” que a parer seu
guien els plantejaments de Sán
chez, i van reclamarunaalternati
va jurídicaa l’alarma.
Però també la portaveu d’EH

Bildu,MertxeAizpurua, vadema
nar un pla jurídic alternatiu, per
què a partir del 9 demaig no s’im
posi “la llei de la selva”. Altres so
cis de legislatura del Govern
espanyol, des del PNB fins a Més
País i Compromís, reclamen algu
na mena de “paraigua jurídic” al
ternatiu. “Tenim prou eines jurí
diques per abordar amb garanties

lapandèmia, enaquestestadide la
pandèmia”, va insistir a defensar,
però, Sánchez en una comparei
xençaa laMoncloa.
“ElGovernd’Espanya téuna in

tenció i treballa perquè sigui pos
sible. El Govern d’Espanya el que
vol és que no hi hagi més pròrro
gues a partir del 9 de maig, i amb
aquesta intenció treballem”, va

concloure.Sánchezvaadvertir,en
tot cas, que “l’escenari és comple
tamentdiferentdelqueesvaviure
a l’estiu”, pel que fa a la incidència
de la pandèmia. En primer lloc,
per la intensificació del procés de
vacunació, ja que segons les seves
previsions –i comptant que el re
tard ara de la distribució de la va
cunadeJanssennoalteri el calen

mació de Casado a aclarir la seva
posició davant el previst final de
l’estat d’alarma. “Depenent de la
latitudde la representació territo
rial del seu partit, o estan a favor o
estanencontradel’estatd’alarma,
de prolongarlo a partir del 9 de
maig. Però fins avui han votat en
contra de l’estat d’alarma que ha
salvat vides”, va retreure al porta

veudelPP,JavierMaroto. “Aveu
re, perquè ho entengui –va ironit
zar–.Estanafavordel’estatd’alar
maapartirdel9demaigono?”, va
preguntar. “La sensació que tinc
és que, si elGovern central propo
sad’allargar l’estatd’alarmaapar
tir del 9 demaig, vostès criden, i si
no ho proposem, també criden”,
vaadvertir Sánchez.c

“Tenim prou eines
jurídiques per abordar
aquest estadi de
la pandèmia”,
conclou el president

DANI DUCH

El president del Govern central abans de començar el ple del Senat

El PSC reclama el cessament del
cap d’informatius i “refundar” TV3
IÑAKI PARDO TORREGROSA
Barcelona

El PSCpretén fer pública les prò
ximes setmanes una proposta en
què fa temps que treballa per “re
fundar” TV3 i va manifestar ahir
“especial preocupació” per la
“deriva dels mitjans de comuni
cació públics”, si bé, alhora, mos
trava respecte per la tasca dels
seus professionals. Alícia Rome
ro, portaveu parlamentària, va la

mentar la “falta de pluralitat” als
informatius i els continguts de la
televisió catalana no només en
qüestions identitàries i culturals,
sinó també en qüestions socials,
territorials, de gènere o esporti
ves, i va demanar, per aquest mo
tiu, el cessament del seu cap d’in
formatius, David Bassa.
Així mateix, la diputada socia

lista va lamentar el tracte que rep
el seu partit a la cadena pública
després de ser el guanyador de

les eleccions del 14 de febrer i va
considerar que se’ls dilueix amb
la resta de forces de l’oposició.
Els socialistes pretenen portar

al pròxim ple una petició perquè
es posi ja en marxa, encara que
no hi hagi un nou executiu, la co
missió de control de la Corpo
ració Catalana de Mitjans Au
diovisuals (CCMA), en la qual
compareixen periòdicament els
directors de la CCMA, TV3 i Ca
talunya Ràdio, Núria Llorach, Vi

cent Sanchis i Saül Gordillo. El
cessament del director de la tele
visió no s’ha reclamat, tot i que sí
que ho va demanar Ciutadans en
diverses ocasions en la darrera
legislatura. Els socialistes, però,
recorden que ja va ser reprovat
pel Parlament el 2017 després
d’una iniciativa que va liderar
aleshores JéssicaAlbiach i que va
rebre el suport de tots els grups
tret de Junts pel Sí, la coalició
d’Esquerra Republicana i el
PDECat.
El PSC també va exigir ahir

“davant la inacció del Govern in
dependentista” la constitució
“urgent” de tres comissions més,
la de la sindicatura de comptes, la
del Síndic de Greuges o la de l’es

tatut del diputat, ja queno sónòr
gans que depenen de la formació
del nou executiu, com passa amb
altres comissions, com la d’Inte
rior.
El grup també va registrar una

petició perquè el vicepresident
en funcions imàximaautoritat de
la Generalitat, Pere Aragonès,
comparegui davant el ple, com
més aviat millor, per retre comp
tes per la gestió de la pandèmia,
de la crisi sanitària i socioeconò
mica, així com pels treballs de
l’Executiu per captar els fons eu
ropeusNext Generation. “El Par
lament està parat perquè no hi ha
govern i perquè elGovern en fun
cions no ve per voluntat pròpia”,
va lamentar Romero.c

dari– a finals d’agost ja estarà va
cunadaun70%delapoblació,això
és, 33milions de ciutadans. En se
gon lloc, segons va destacar Sán
chez, el consell interterritorial de
Salut desplega des de fa mesos
“una cultura de cogovernança
molt més intensa”. I va reiterar
queelsacordsd’aquest fòrum,que
reuneix el Govern central amb les
comunitats, “són de compliment
obligatori”, segons van avalar els
tribunals.“Pertant,elmarcjurídic
amb què es desenvoluparan totes
les comunitats autònomes conti
nua sent aquest consell interterri
torial de Salut, amb el filtre i el
control, comnopotserd’altrama
nera, dels tribunals superiors de
justícia”, vaadvertir elpresident.
“Estemdavant el principi del fi

nal de la pandèmia, com a conse
qüència de l’acceleració de la va
cunació”, va insistir Sánchez du
rant la sessió de control al Govern
centralalSenat.Elpresidentvare
treure l’actitud del PP durant les
onadesde lapandèmia–“Quantot
això passi, estic convençut que la
ciutadania posarà a cadascú a
lloc”, vaadvertir– iva instar la for

El PP insisteix en el
seu pla B jurídic, i EH
Bildu alerta contra
la “llei de la selva”
després de l’alarma

Unaltre
dels donants
del PPnega
els papers
deBárcenas
C. GUINDAL
Madrid

L’empresari ipresidentde l’As
sociacióEspanyola de laTarta
mudesa, Adolfo Sánchez Gar
cía, vanegarahirhaverdonatal
PP prop de 100.000 euros, tal
comconstaalspapersdeBárce
nas. Ho va dir en la seva decla
ració com a testimoni en el ju
dici que s’està celebrant a l’Au
diència Nacional a l’extresorer
delPartitPopularper lacaixaB
de la formació.
Sánchez va negar haverse

reunitambBárcenas iambl’ex
tresorer Álvaro Lapuerta, i de
fet vanegarhaver fet capdona
ció.Va subratllar que en la seva
vida professional s’ha reunit
amb dirigents polítics de dife
rentsignepolíticambl’objectiu
debuscarajudapera lasevaor
ganització i, per això, ha estat
“fotografiat” tant amb presi
dents del Govern central per
tanyents al PP, comJoséMaría
Áznar, com també del PSOE,
com és el cas José Luis Rodrí
guezZapatero.
En la sessió d’ahir van de

clarar dos assessors fiscals de
l’empresa d’arquitectura que
va dur a terme la reforma de la
seu del PP, Unifica, que van
confirmar que no va canviar en
cap moment el criteri d’impu
tació temporal dels ingressos.
L’AgènciaTributàriaconsidera
que la societat va defraudar la
Hisenda Pública perquè part
dels ingressosqueva tributarel
2008 corresponien a l’exercici
anterior.
Segons van assenyalar els as

sessors Pedro Hammer i José
MaríaGarcíaOgara existeixen
dostipusdecriteriscomptables
“legals” per imputar ingressos.
Un és el desenvolupament de
l’obra odel contracte finalitzat.
Segons aquests, Unifica “sem
pre” va utilitzar la segona mo
dalitat, basada a emetre factura
unavegadasesaplacertificació
final. “Em consta que totes les
factures emeses per la societat
han estat degudament comp
tabilitzades i declarades en el
seu moment a l’impost de so
cietats”, vandefensar.c


