4

|

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 26 D’ABRIL DEL 2022

Nacional

Ada Colau,
denunciada
per coaccions
i prevaricació

Acusen l’alcaldessa
i dos regidors de
pressionar una
immobiliària perquè
fes lloguer social

ERC no assegura
el suport al
PSOE al Congrés

Barcelona
estrena la fira
de productes
del mar

Seafood és
l’aparador més
important del
sector i fins ara es
feia a Brussel·les

La portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, va
exigir ahir dimissions
al govern espanyol
■ ACN

INDIGNACIÓ Exigeix al govern estatal investigació, explicacions i dimissions pel
‘Catalangate’ i avisa que la confiança s’ha acabat de trencar PAS Posa en dubte la
propera votació dijous, i Vilagrà diu que la legislatura espanyola “s’aguanta per un fil”
Ò. Palau
BARCELONA

Topada del president Aragonès i la ministra Robles

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“La legislatura espanyola
s’aguanta per un fil.” Ras i
curt, així ho va resumir
ahir a RAC1 la consellera
de la Presidència, Laura
Vilagrà, i així ho va constatar en altres paraules al
cap d’una estona la portaveu d’ERC, Marta Vilalta,
després de la permanent
del partit que va valorar
el Catalangate, el cas d’espionatge massiu a 65 independentistes catalans
destapat fa vuit dies per
The New Yorker. Vilalta,
que no va parar de repetir
que és un “escàndol democràtic majúscul” que vulnera drets fonamentals,
va elevar el to per avisar
que la resposta que ha donat fins ara el govern espanyol és “més que insuficient” i no va assegurar
que es mantingui el suport
que ha donat al PSOE al
Congrés fins ara, començant per votacions de demà passat mateix, com la
convalidació del decret de
mesures per afrontar les
conseqüències de la guerra d’Ucraïna. “Veurem en
les properes hores i dies
com evolucionen els fets i
quines són les actuacions
del govern de l’Estat. En
funció d’això, decidirem la
nostra posició en properes
votacions al Congrés i al
Senat”, exposava, abans
d’etzibar: “Té temps, el
govern espanyol, d’estar a

Al vespre, el president Pere
Aragonès va etzibar a la ministra de Defensa, Margarita
Robles, que “el respecte a la
legalitat es demostra amb
transparència”, després que
ella defensés les actuacions
del CNI i subratllés que tant
el govern espanyol com “tots
els seus organismes públics”
actuen “amb el més escrupolós respecte a la legalitat vigent”. La ministra, a més, es
va escudar en el fet que la llei
“estableix un deure de secret”, i confia que aviat es pu-

guin donar més explicacions
en la comissió de despeses
reservades del Congrés. “La
ministra del CNI no es pot excusar amb declaracions buides i apel·lacions a la confidencialitat incontrastable”,
li retreia després el president.
“Només acceptarem explicacions clares i l’assumpció
de responsabilitats. Anirem
fins al final”, cloïa.
El ministre de Presidència,
Félix Bolaños, havia defensat
al matí que les mesures proposades són “valentes” i

“molt importants”, i permetran “donar tranquil·litat” sobre el funcionament de les
institucions, i alhora es proposava “recuperar la confiança” del govern, amb qui admet que les relacions estan
en “un moment complicat”.
Entretant, el PSOE va deixar
clar que “no entendria un no”
d’ERC al decret d’Ucraïna i va
demanar “no barrejar-ho”
amb el Catalangate, mentre
que per al PSC ara “no toca”
demanar dimissions, perquè
s’està “a l’inici del procés”.

l’altura d’aquí a dijous.”
Amb un to dur, doncs,
Vilalta obria la porta a retirar el suport parlamentari
al govern espanyol, per bé
que alhora es resistia a donar per fet aquest pas. Per
un cantó, així, recordava
que ERC vol “seguir sent el
soci més fiable” del poble
de Catalunya per donar els
seus vots a mesures que
puguin ser “útils”, i alhora
relativitzava que no té
“cap pacte” amb el PSOE i
recordava que ja va votar
en contra de la reforma laboral. Per l’altre cantó, però, admetia que l’anàlisi de
cada votació no es pot
deslligar del “context” en
què es produeix, i reflexionava que el cas “ha acabat
de trencar la confiança,
que ja era minsa”, amb el
govern espanyol. “És evi-

dent que el Catalangate
afecta la presa de decisions d’ERC”, subratllava,
abans de sentenciar que
l’Estat “n’ha de ser conscient, i s’ha de moure”.
I moure’s, per als republicans, vol dir que es comprometi a grans trets amb
tres idees: investigar, informar amb transparència i “assumir les responsabilitats i conseqüències
polítiques com es faria a la
resta de països democràtics”. És a dir, amb “les dimissions que facin falta”.
Això sí, Vilalta no va especificar de qui: “Qui tingui
la responsabilitat de l’espionatge, qui es demostri
que ho sabia i ho ha permès”, esgrimia, i denunciava que “algú ha permès
que això passés i no pot
quedar impune”. La repu-

blicana, que donava per
fet que l’Estat n’és el responsable i que La Moncloa
estava al cas de l’espionatge, lamentava que fins ara
s’hagin donat explicacions
“minses, insuficients i inconcretes”, que fins i tot
generen més incerteses. I
trobava “cosmètiques” les
mesures anunciades la vigília pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños,
com la constitució immediata de la comissió de secrets oficials al Congrés i
el compromís de més
“control intern” al CNI.
“No n’hi ha prou per tancar una crisi tan gran com
aquesta, no serveix escudar-se en la llei de secrets
oficials” o en un suposat
permís judicial, reblava,
mentre recordava que una
investigació interna sense

garanties “genera molts
dubtes”. “El govern espanyol ha d’anar molt més
enllà, i ho sap”, cloïa.
En la mateixa línia, Vilagrà lamentava a Catalunya Ràdio que, en la reunió que hi va tenir la vigília, el ministre Félix Bolaños en cap moment es va
comprometre a buscar i
fer cessar els responsables
de l’espionatge, i recordava que la comissió de secrets oficials és més “un
acte de fe” que res, a part
que a sobre els diputats
després no poden difondre
el que s’hi explica. La consellera reiterava que les relacions entre els dos governs “han entrat en una
altra etapa”, i de moment
només es mantindran en
l’àmbit tècnic, ja que avisava que fins que no hi

hagi “decisions contundents” la Generalitat no
seurà a negociar res més.
És per això que ella mateixa va decidir no anar ahir
a la reunió convocada pel
COE sobre la candidatura
als Jocs del 2030 amb els
governs espanyol i aragonès, i hi va enviar la seva
mà dreta, Núria Cuenca.
Tant Vilagrà com Vilalta, a
més, van lamentar el silenci del president espanyol
fins ara i van demanar que
es trobi amb Aragonès.
“Sánchez no es pot amagar
més, perquè té una crisi sideral”, deia la consellera.
Junts colla per trencar
Pel seu cantó, el secretari
general de Junts, Jordi
Sànchez, va exigir la creació d’una comissió d’investigació al Congrés i va ins-

| Nacional | 5

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 26 D’ABRIL DEL 2022

L’APUNT

Històries que no
tenen preu
Teresa Márquez

Confesso que vaig ser de les privilegiades a poder carregar de llibres abans que el Sant Jordi es convertís en
una versió actualitzada del diluvi universal. Aquest
any, lluny de deixar-me portar per l’encanteri i la fascinació de les novetats, em vaig poder esplaiar sense
presses ni multituds en el material de les parades de
llibre de segona mà, descatalogat, envellit i oblidat.

Les frases

—————————————————————————————————

“La pilota és a la
teulada del govern de
l’Estat. No és suficient
amb el que ha fet; hi
ha d’entrar a fons”
Marta Vilalta

SECRETÀRIA GENERAL ADJUNTA D’ERC
—————————————————————————————————

“Fins que la majoria
del PSOE i d’UP no
assumeixi la comissió
d’investigació, no se’ls
pot donar cap suport”
Jordi Sànchez

SECRETARI GENERAL DE JUNTS

Vaig descobrir, després de tant de temps d’estimar la
lletra impresa, que darrere de les cobertes sense estrenar i un pèl més estripades s’hi amagaven encara
històries tant o més brillants que les noves. El preu,
aquest criteri únic que hem assumit com a societat
per avaluar-ho tot, perd valor en un món, el dels llibres, on encara somiar és a l’abast de tothom.

Alsina intentarà
“maximitzar”
l’impacte del cas
a La consellera d’Acció Exterior es reuneix amb Puigdemont
a Els afectats pel Catalangate donen forma a les querelles
Natàlia Segura

—————————————————————————————————

“He proposat
mesures valentes i
molt importants. No
tenim absolutament
res a ocultar”
Félix Bolaños

MINISTRE DE PRESIDÈNCIA

tar a “trencar les relacions
polítiques” amb el govern
espanyol fins que no es
creï. Per predicar amb
l’exemple, en concret, va
anunciar una “suspensió
de totes les relacions polítiques” amb l’Estat en el
suport parlamentari, les
comissions bilaterals i altres espais de diàleg i treball amb el govern espanyol, i fins i tot ha elaborat
un “protocol” sobre l’actuació dels seus consellers. És per això que va instar ERC i l’executiu a “aplicar en bloc” el mateix, de
manera “clara i inequívoca”. Sànchez, a més, lamentava el silenci del president espanyol i de la fiscalia, que els fa “còmplices”.
Això sí, el de Junts esquivava pronunciar-se sobre si també s’ha de tren-

car el pacte amb el PSC a la
Diputació de Barcelona, i
demanava no “banalitzar”
l’escàndol d’espionatge.
“Qui vulgui fer veure que el
Catalangate es resol en un
ajuntament o una diputació equivoca enormement
el marc del problema”, reflexionava, una posició
que segons ell “no entra en
col·lisió amb cap dels punts
del Consell per la República”, que en un comunicat
diumenge exigia a l’independentisme no sols “trencar tota relació política”
amb l’Estat, sinó també
tots els acords amb partits
“que participin en governs
que es neguin a investigar
la trama criminal”.
Igual que ERC, a Junts
no li mereixen “cap confiança” les mesures anunciades per Bolaños, i exi-

geix conèixer tots els detalls del cas: qui va ordenar l’espionatge, com s’ha
finançat, qui en tenia coneixement, a qui ha afectat en concret o si ha estat
autoritzat judicialment.
ERC, en aquest sentit, va
presentar ahir una bateria
de preguntes per escrit al
Congrés i al Senat per
aclarir tots els aspectes de
la trama. A més, quatre diputats espiats de Junts, el
PDeCAT, la CUP i Bildu
van sol·licitar empara per
carta a la presidenta del
Congrés, Meritxell Batet, i
la van instar a investigar
“qui hi ha darrere” la intrusió als seus mòbils. Segons ells, l’espionatge suposa “indirectament” un
“atac” a tot el Congrés i al
seu funcionament efectiu.
Entretant, el portaveu
de Catalunya en Comú,
Joan Mena, va assegurar
que seran “al costat de totes les iniciatives que intentin conèixer la veritat”, i va apostar per la
col·laboració institucional com a “únic camí”.
Mena no s’imagina que no
es creï una comissió d’investigació al Congrés i
Pedro Sánchez i el PSOE
no hi donin la cara.
“La gravetat del cas assenyala que hi haurà d’haver responsabilitats polítiques quan tinguem totes les investigacions concloses”, avançava. ■

Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, va
viatjar ahir a Brussel·les
per alertar sobre el Catalangate i mostrar el seu suport a l’expresident Carles
Puigdemont per l’espionatge al seu entorn que va
revelar Citizen Lab. En
una reunió amb el líder de
Junts, tots dos van examinar com podrien plegats
“maximitzar” l’impacte
internacional d’aquest escàndol.
“Molts cops veiem que
la reacció del govern espanyol depèn directament
de la pressió internacional
que rep”, va subratllar
ahir Alsina, que va recordar que el president Pedro
Sánchez va anunciar els
indults quan l’Assemblea
del Consell d’Europa estava a punt de votar un demolidor informe que criticava obertament la causa
contra el procés.
Mentre els afectats pel
Pegasus continuen preparant les querelles per defensar-se als tribunals dels
estats europeus on haurien estat víctimes de la infiltració, la conselleria
d’Acció Exterior, en mans
de Junts, vol fer tot el soroll possible a les institucions europees i altres instàncies internacionals per
forçar l’executiu del
PSOE-Podem a retre
comptes pel presumpte
espionatge de l’Estat espanyol a la cúpula independentista catalana. “És important que tots actuem
de forma coordinada”, va
afegir Alsina en una atenció als mitjans a la sortida
del Parlament Europeu.

Alsina ahir en una reunió al Parlament Europeu ■ ACN

La frase

—————————————————————————————————

“Molts cops veiem
que la reacció del
govern espanyol
depèn de la pressió
que rep de fora”
Victòria Alsina

CONSELLERA D’ACCIÓ EXTERIOR

A part de veure Puigdemont, la consellera es va
reunir amb membres de
l’Aliança Lliure Europea,
el partit on hi ha ERC, al
Comitè de les Regions.
També va traslladar la seva preocupació al secretari general de la Federació
Internacional de Periodistes, Anthony Bellanger, i
al director de la secció belga francòfona d’Amnistia
Internacional, Philippe

Hensmans. Tanmateix,
no va mantenir cap reunió
amb dirigents de les institucions de la UE.
Alsina va ser crítica
amb la reacció que ha tingut fins ara la UE. “No pot
ser que apunti a Polònia i
Hongria quan hi ha una
vulneració de drets flagrant i que giri la cara cap
a un altre costat quan es
tracta d’Espanya”, es va
queixar. Sense pronunciar-se explícitament sobre el Catalangate, el Parlament Europeu va decidir
la setmana passada oferir
un servei per revisar si els
mòbils dels eurodiputats
estan infectats per Pegasus. Els membres independentistes de la cambra
van ser espiats amb
aquest programa, segons
Citizen Lab. ■
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Cap cessió inicial en les
posicions pels Jocs d’hivern

a Primer fracàs del COE perquè hi hagi un nou acord entre Aragó i Catalunya, amb el maig com a límit per rebre
una delegació del comitè internacional a El govern defensa l’acord tècnic que ja havien avalat totes les parts
Jordi Alemany
BARCELONA

Primer intent fracassat
del Comitè Olímpic Espanyol (COE) i del govern espanyol perquè hi hagi un
acostament entre els executius català i aragonès
que permeti modificar algunes de les qüestions de
l’acord tècnic i de repartiment de les seus de les
competicions de l’1 d’abril
passat que totes les parts
van donar inicialment per
bones, però de les quals
després el govern aragonès es va desmarcar amb
una nova proposta al cap
de sis dies. Les dues parts
continuen enrocades en
les seves posicions, com es
va fer palès en la trobada
que van mantenir ahir el
president del COE, Alejandro Blanco; el conseller
d’Educació, Cultura i Esport del govern d’Aragó,
Felipe Faci; la secretària
general del Departament
de Presidència de la Generalitat, Núria Cuenca, i el
secretari general del Ministeri de Cultura i Esport,
Víctor Francos.
A la seu del COE, no hi
va assistir la consellera
Laura Vilagrà per atendre
totes les derivades polítiques obertes arran del Catalangate amb l’executiu
de Pedro Sánchez, una decisió que fins i tot el primer
secretari del PSC, Salvador Illa, va dir que entenia,
tot i que també va demanar “no barrejar llibretes”,
perquè, si no, es faria un
“mal servei al país”. En la
trobada, Cuenca no es va
moure de la posició ja reiterada pel president Pere
Aragonès i la mateixa Vilagrà de no recular en el repartiment de les modalitats esportives pactat inicialment. Una decisió que
inclou no cedir davant les
demandes del president
aragonès, Javier Lambán,
de compartir l’esquí alpí,
de fons, l’acrobàtic i el surf
de neu, que van traslladar
posteriorment al COE per
“equilibrar-ho” amb l’amenaça que, si no, haurien
d’escollir entre dues can-

La reunió entre els representants del COE, del govern espanyol i dels executius català i aragonès ■ COE

Consulta a tot el país del Consell per la República

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Amb la voluntat d’“arribar allà
on el govern de la Generalitat
no pot” per les limitacions
“del marc jurídic autonòmic”,
el Consell per la República
(CpR) obre un procés de consulta telemàtica a tota la ciutadania de Catalunya sobre
els Jocs, amb la pregunta
“Creus que s’han de fer uns
Jocs Olímpics al Pirineu?”, i
que inclou les respostes “Sí /
No / No ho tinc clar”. Així ho
va explicar el vicepresident
del CpR, Toni Comín, que la va
situar cap a la primera quinzena de juny, un cop la proposta de la consulta tingui
l’aval del 5% del cens de
102.406 persones inscrites
en el CpR fins al 25 de maig.

Comín va explicar que la pregunta sorgeix d’un dels associats arran de l’aprovació del
reglament de consultes per a
la primera assemblea fundacional del 2021, però que s’ha
fet pública ara perquè es va
esperar que el consell de govern del CpR “no estigués en
funcions”. Aquesta era una
condició de la sindicatura
electoral independent que es
va nomenar i que ja amb el
nou govern de l’entitat ha validat o desestimat les propostes de consultes digitals.
El govern del CpR sí que va
prendre la decisió d’obrir
l’àmbit de la consulta més enllà del cens del CpR. Hi afegia
que no volen fer la “compe-

tència” a la doble consulta del
govern del 24 de juliol, que està circumscrita a les comarques del Pirineu, però admetia que fer-la abans “la podria
condicionar”. Per Comín, és
una coincidència que totes
dues es facin amb tan poc
temps de marge i assegurava
que sabia que la Generalitat la
volia fer abans, però que les
“condicions contractuals i
administratives” no li ho van
permetre. Perquè voti la ciutadania, es crearà un registre
addicional i un sistema semblant “al concepte de cens
universal” que es va fer servir
per l’1-O, va explicar Comín, i
la ciutadania podrà emetre el
vot introduint el DNI.

didatures. Cuenca va recordar que en les comissions tècniques el govern
aragonès s’hi va pronunciar a favor, i que “en
aquell moment per a ells sí
que era justa la proposta”.
Sí que ha admès que en
aquest moment no s’està

“en el punt” de fer una
candidatura únicament
catalana.
Des del govern espanyol, Víctor Francos va voler destacar que “hi ha voluntat de no trencar la
candidatura, no donar-la
per acabada”, posant èm-

fasi en el fet que es produiran més reunions per fer
possible un acord. Unes
trobades, però, que el president del COE ja alertava
que es produiran al límit,
perquè anaven “molt justos” de temps. Ja el mes
que ve s’espera la visita

d’una representació del
Comitè Olímpic Internacional (COI) per veure les
instal·lacions, i ara l’hauran de “retardar”. Alejandro Blanco situava la data
límit per tenir un acord
entre el 20, el 22 o el 25 de
maig, i advertia que, si no
es produïa, haurien de fer
“un altre planejament”.
Pagar el ‘Catalangate’
Algunes veus a Aragó que
aposten per fer uns Jocs
en “igualtat de condicions” no es van pronunciar sobre la possibilitat
expressada per Lambán
de no participar-hi, com és
el cas del vicepresident i
conseller d’Indústria, Arturo Aliaga, que va circumscriure la decisió en
l’acord que assoleixi l’executiu regional quan es valori el resultat de les properes trobades. L’alcalde de
Saragossa, Jorge Azcón,
mostrava
preocupació
perquè el Catalangate no
acabi convertint Aragó en
“la pagadora” dels problemes entre el govern espanyol i l’executiu català. ■

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís
Falgàs

—————————————————————————————————

Qui espia?

A

rran del Catalangate
l’independentisme
ha aconseguit una de
les fotografies més preuades dels darrers temps:
JxC (Puigdemont), ERC
(Junqueras), CUP (Riera),
ANC (Paluzie) i OC (Antich). La foto es va esvair
ràpidament quan els actors
es van pronunciar: Puigdemont, en favor de trencar la
relació amb Espanya, i Junqueras, en favor de mantenir-hi el diàleg. Un cop més,
ambdós ho posaven difícil
al president, Pere Aragonès, que continua essent
partidari de mantenir
l’equilibri i que confia en un
pronunciament d’organismes internacionals, que
fructifiquin les denúncies
judicials en cinc països i a
les institucions europees i
en una comissió d’investigació al Congrés que fins
ara ha deixat Pedro Sánchez a les cordes sense el
suport del PNB i d’Unides
Podem. Públicament, tothom està d’acord que l’afer
és intolerable. En privat, hi
ha tolerància davant el fet
que un estat pugui espiar.
La veritat és que Espanya
s’ha situat com un dels països sospitosos d’un ús
malintencionat d’espionatge de la informàtica. És a
dir, un país dubtós de la seva democràcia. Sánchez
haurà de fer quelcom en
els pròxims dies. Haurà de
fer rodar caps com en el
seu moment va fer Felipe
González amb les nomenades escoltes del Cesid. Entre d’altres, va ser destituït
per omissió Narcís Serra,
que llavors era el vicepresident. Serà difícil esbrinar la
veritat d’aquest afer. De
ben segur que no sortiran
factures ni papers que puguin comprometre l’actual i
l’anterior govern, que tenia
una autentica obsessió per
l’independentisme. Ningú
creu que es pugui aclarir la
veritat. Sánchez només pot
recuperar confiances i ara
com ara no té una resposta
convincent que vagi més
enllà de deixar passar el
temps en espera que el tema escampi. Els socis el poden abandonar abans d’hora i tot i que sembla improbable es pot veure obligat a
convocar eleccions, fet que
només agrada a Vox. No volem ser espiats.
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Nou manifest
en defensa del
català a l’escola

a Diputats de Junts i de la CUP van participar ahir en l’acte

de suport al text, que reclama la retirada de la modificació
Clara Ribas
BARCELONA

La Plataforma per la Llengua va presentar ahir a
Barcelona el manifest Defensem l’Escola en Català,
en el qual s’exigeix aturar
la modificació de la llei de
política lingüística presentada per ERC, Junts, el
PSC i En Comú Podem. El
text, que ha rebut el suport
de més de dos-cents professionals, intel·lectuals i
personalitats de la llengua,
cultura i universitat catalanes, denuncia que la incorporació explícita de la
vehicularitat del castellà
en una llei catalana és, afirmen, “un pas enrere que el
català no es pot permetre
en la situació de feblesa actual, en un context
d’emergència lingüística,
que es veu accentuada sobretot entre la població
mes jove”.

Els signants apel·len a la
“responsabilitat
individual i a la consciència lingüística” de tots els integrants dels grups parlamentaris perquè votin en
contra de la proposició, la
qual tindria, segons consideren, “uns efectes molt
perjudicials per a la normalització de la llengua catalana”. Encara menys en
un context d’emergència
lingüística.
A més, defensa que la
modificació de la llei seria
estèril i gratuïta, perquè
no serviria tampoc per donar resposta als requeriments judicials de la sentència del TSJC, que pretén imposar un mínim
d’un 25% d’hores lectives
en castellà. Els signants
critiquen que el govern cedeixi a l’embat judicial i
reivindiquen que la immersió lingüística és indispensable per a la igualtat

d’oportunitats i per normalitzar el català en tots
els àmbits.
En l’acte d’ahir van participar Sílvia Casajoana,
directora de l’escola Juan
Ramón Jiménez de Sabadell, i Lluïsa Selma, cap
d’estudis a l’escola Ferrer i
Guàrdia de Barcelona, que
van coincidir a fer un crit
d’alerta sobre la poca presència del català en el món
dels alumnes que assisteixen a centres considerats
de molt alta i de màxima
complexitat:
“Per
a
aquests alumnes, el català
és allò que parlem els professors entre nosaltres.
Per ells és anecdòtic, i no
s’acaben de creure que
nosaltres el parlem a casa”, va assegurar Selma.
Per la seva part, Casajoana
va demanar que, a més de
l’escola, a tot l’entorn dels
alumnes augmenti la presència del català: “No en

Mestres, pedagogs i representants d’entitats en l’acte d’ahir per l’escola en català ■ PPLL
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personalitats ja han signat
el manifest, que està obert a
noves adhesions a:
canvia.cat/escolacatalà

fem prou amb un InfoK i el
Paraulògic, necessitem
youtubers, influencers i
moltes altres eines perquè
vegin que és una realitat
que existeix, i no només
una assignatura que es fa
una horeta a classe”, va
concloure.

La petició d’augmentar
la presència del català va
ser recollida per tots els assistents, els quals també
van defensar la via de la
mobilització com l’únic camí per aturar la modificació de la llei.
Junts i la CUP, presents
Entre els assistents a l’acte
que es va fer al campus de
la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra del
campus de la Ciutadella hi
havia diputats de Junts
per Catalunya –un dels
grups que van signar l’acord, tot i que més tard va
demanar que se n’ajornés
la tramitació– i de la CUP

Així, hi van assistir els
diputats de JxCat Francesc Dalmases i Aurora
Madaula, i, de la CUP, Dolors Sabater. També va
destacar la presència del
131è president de la Generalitat, Quim Torra, i de la
presidenta del Parlament,
Laura Borràs. Precisament la junta de portaveus
del Parlament va ajornar
fins al maig el debat de la
proposta de reforma de la
llei. A més, hi eren la presidenta de l’ANC, Elisenda
Paluzie, l’advocat i president de la Comissió de la
Dignitat, Josep Cruanyes,
o la presidenta de la Cambra, Mònica Roca. ■

Reynders va rebre SCC tot i
no estar registrada a la UE
a L’entitat unionista

es va inscriure un mes
després de la trobada
feta a Brussel·les

Natàlia Segura
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La Comissió Europea va rebre Societat Civil Catalana
(SCC) obviant el reglament
intern que li impedeix reunir-se amb organitzacions que no estan inscrites
en el Registre de Transparència de la Unió Europea.
Tal com va avançar ahir
l’ACN, el comissari de Justícia, Didier Reynders, es va
reunir amb l’entitat antiindependentista el desembre
del 2021, quan encara no

s’havia registrat.
El llavors president de
SCC, Fernando Sánchez
Costa, i l’eurodiputat de
Ciutadans Ramón Bauzá
van mantenir una trobada
amb Reynders –un belga liberal que comparteix família política amb el partit
taronja a l’Eurocambra–
centrada en la polèmica
per la sentència del 25% de
castellà a les aules. SCC
també va posar sobre la
taula la carpeta del procés i
va acusar el govern “d’erosionar” l’estat de dret a Catalunya.
Els eurodiputats de
Junts Carles Puigdemont,
Toni Comín i Clara Ponsatí
van enviar una queixa a la
CE, van denunciar els “estrets llaços” de l’entitat

amb l’extrema dreta i van
alertar que SCC no estava
inscrita en el Registre de
Transparència de la UE.
S’hi va inscriure temps
més tard, a finals de gener
del 2022.
El codi de conducta intern prohibeix als comissaris reunir-se amb organitzacions que no estiguin registrades. “Els comissaris i
els membres del seu gabinet només es poden reunir
amb aquelles organitzacions o individus autònoms que estiguin registrats al Registre de Transparència [...] en la mesura
que entrin en el seu àmbit
d’aplicació”, diu l’article 7
del reglament.
Interpel·lat ahir per
aquesta qüestió, Reynders

El comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, durant una roda de premsa ahir ■ EFE

va dir que era “lògic” fer la
reunió perquè va ser l’eurodiputat de Cs qui la va demanar: “Vaig rebre la petició d’un eurodiputat que va
venir acompanyat d’altres
persones.”
Puigdemont va recriminar ahir al comissari euro-

peu de Justícia que, en canvi, “no trobi mai temps”
per trobar-se amb els eurodiputats de Junts, que van
guanyar les eleccions europees a Catalunya. Igualment, la consellera d’Acció
Exterior, Victòria Alsina,
veu “inconcebible” que la

CE “no es reunís durant set
anys amb el govern” però sí
amb aquesta entitat. Just
després de la trobada amb
SCC, Puigdemont, Comín i
Ponsatí van demanar a Reynders que també els rebi.
Encara no tenen resposta. ■

