
Sola entre la multitud. Ai-
xí és com s’ha sentit ERC a
estones al llarg del primer
any de presidència de Pere
Aragonès, l’aniversari de
la presa de possessió del
qual es compleix avui. Un
any d’una geometria va-
riable al Parlament que ha
vingut per quedar-se. Els
republicans reivindiquen
que són els únics capaços
d’arribar a acords amb
pràcticament tot l’arc par-
lamentari, ultres a banda.
Si bé la legislatura va ar-
rencar amb dos pactes pa-
ral·lels, amb la CUP i amb
Junts per Catalunya, que
van permetre investir el
president, el no dels cupai-
res al pressupost va deixar
aquell acord (que incloïa
una qüestió de confiança a
mig mandat) en paper
mullat, tot i que ERC asse-
gura que s’ha continuat
complint en bona part.
Des de la perspectiva repu-
blicana, amb la CUP hi ha
sintonia en diversos àm-
bits (interior, energètica
pública, ràtios escolars...) i
la relació és més bona que
en altres èpoques, però ai-
xò no es tradueix en su-
ports parlamentaris. A la

pràctica, no és, doncs, la
majoria independentista
del 52% la que dona estabi-
litat al govern.

Sobre l’altre pacte, el
pla de govern amb el soci
de Junts, el president do-
narà compte dimarts del
grau de compliment. El
partit de Laura Borràs i
Jordi Turull, en ple procés
de renovació de la cúpula,
té previst presentar aviat
el resultat d’una auditoria
sobre el “pacte de les ma-
sies” que van subscriure
Aragonès i Jordi Sànchez,
però d’entrada, és evident
que la part que parlava so-
bre la participació de
Junts en la taula de nego-
ciació amb el govern espa-
nyol i la part sobre la coor-
dinació amb el Consell per
la República no s’han des-
envolupat. Els presidents
Aragonès i Puigdemont –a
dues setmanes perquè es
tregui el barret de presi-
dent de Junts– van tenir
ocasió per poder abordar
aquesta darrera qüestió
en la reunió i el posterior
sopar a Bèlgica dimecres.

En qualsevol cas, ERC
s’ha sentit molt sola amb
un soci a qui descriu amb
problemes interns i amb lí-
nies polítiques erràtiques i
poc clares que, sense anar

gaire lluny, han fet que
participés d’un acord de
reforma de la llei de políti-
ca lingüística per donar
resposta a la ingerència de
la justícia a les aules i que
al cap de poc se’n desdi-
gués. I és que l’executiu ha
tingut dificultats per abs-
treure’s del soroll exterior,
fins al punt de ser incapaç
de fotografiar-se com un
sol home a les escales del
Parlament a favor de la im-
mersió. Aquella foto, per
bé que anecdòtica, simbo-
litzava els episodis de soli-
tud d’ERC al govern, que
van tenir en la taula de dià-
leg una traducció física,
empírica, literal.

No està clar si l’executiu
podrà esgotar els quatre
anys de mandat. De mo-
ment, Junts ja està dema-
nant a Aragonès que activi
la “segona fase” de la legis-
latura prevista en l’acord
entre les dues formacions,
vist que la taula de nego-
ciació no avança. “Si això
no canvia, hauríem de pas-
sar aviat a la segona part
de l’acord polític, i això vol
dir asseure’ns en una altra
taula, la de l’independen-
tisme”, assegurava re-
centment el vicepresi-
dent, Jordi Puigneró.

En aquest context, i en-

cara que la negociació
amb La Moncloa estigui
somorta, sense resultats
públics tangibles, en un
any han tingut lloc certs
avenços en matèria antir-
repressiva, com ara els in-
dults parcials als presos
polítics –“sense la gran
victòria de l’independen-
tisme d’ara fa un any no
s’haurien produït”, va dir
Aragonès en una confe-
rència en el primer ani-
versari del 14-F– o el can-
vi de rumb al Tribunal de
Comptes, que va perme-
tre finalment l’aval de la
Generalitat als líders del
procés perseguits.

Encara que la geome-
tria s’ha practicat priori-

tàriament amb la CUP i
els comuns –arrossegats
a votar el pressupost de
Jaume Giró–, els socis
també han tancat pactes
amb el PSC, per exemple,
per renovar càrrecs que
depenen de la cambra,
com els de la Corporació
Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, o incorporant
els socialistes de Salvador
Illa al Pacte Nacional per
la Llengua (catalana).

En les sessions de con-
trol al Parlament, Junts
no ha perdut l’oportunitat
de fer gairebé d’oposició a
alguns projectes liderats
per conselleries d’ERC. És
el cas del Jocs Olímpics,
amb Albert Batet pressio-

nant per incloure les co-
marques adjacents a la ve-
gueria de l’Alt Pirineu i
l’Aran en la consulta po-
pular del juliol.

L’esclat del Catalanga-
te ha enrarit encara més
les sempre difícils rela-
cions amb el PSC i ha se-
pultat una mica més, si ai-
xò és possible, la taula de
negociació. Aragonès, que
per Nadal demanava al
president espanyol, Pe-
dro Sánchez, gestos pal-
pables aquest 2022, ha
vist com la següent reunió
de la taula, promesa per
principis d’any, s’anava
posposant sine die, ara
amb l’excusa d’unes elec-
cions a Castella-la Manxa,
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demà amb uns comicis a
Andalusia, i qui dia passa
any empeny, sempre pen-
dents de la calculadora
electoral i del CIS. De fet,
el govern ja estava sent
víctima del seu propi
acord amb Sànchez de no
calendaritzar la taula.
“Sense pressa, sense ter-
minis”, va sortir dient el
president espanyol tot co-
foi de la reunió amb Ara-
gonès al Palau de la Gene-
ralitat el setembre passat.

En relació amb l’espio-
natge polític, ERC va fer el
gest de no donar suport al
Congrés al decret del go-
vern espanyol per fer
front a les conseqüències
de la guerra a Ucraïna, pe-
rò La Moncloa ho va salvar
amb Bildu, aliat d’ERC i
espiat igual que els repu-
blicans. Aragonès conti-
nua demanant assumpció
de responsabilitats políti-
ques, transparència i ga-
ranties de no repetició,
mentre la reunió que va
arrencar a Sánchez du-
rant els dos minuts i mig
escassos que van parlar a
peu dret esperant la presi-
denta de la Comissió Eu-
ropea, Ursula von der
Leyen, en la reunió anual
del Cercle d’Economia és
ara la Generalitat qui la
refreda.

D’altra banda, la guerra
sobrevinguda de Vladímir
Putin va fer que finalment
Aragonès tornés a la cleda
de les conferències de pre-
sidents autonòmics, al
març a la Palma. El go-
vern ha hagut de gestio-
nar l’arribada de milers de

refugiats ucraïnesos i un
parell d’onades de la pan-
dèmia que encara cueja.

Mentrestant, les qua-
tre transformacions que
l’executiu es va proposar
de revolucionar en el seu
mandat són la democràti-
ca (amb l’impuls de con-
sultes com la dels Jocs), la
feminista (amb la seva
primera conselleria espe-
cífica), la social (amb la
gratuïtat del P2 a les llars
d’infants públiques a par-
tir del curs vinent com a
mesura estel·lar) i la ver-
da. En aquest últim eix, el
govern recorda que partia
de zero, reivindica que
s’ha avançat més en sis
mesos que en sis anys i
avança que en els pròxims
mesos se’n començaran a
veure resultats.

L’executiu està espe-
cialment orgullós de
l’anunci de la instal·lació
d’una planta de compo-
nents per a bateries de
cotxes elèctrics de la sud-
coreana Iljin Materials a
Mont-roig del Camp i de la
planta de planxes de fusta
reciclada que la multina-
cional austríaca Kronos-
pan obrirà a Tortosa a fi-
nal d’any, amb la previsió
que es generin 180 llocs
de treball directes i 1.500
d’indirectes.

Si tot això ha passat el
primer any, és clar que les
turbulències no desapa-
reixeran: s’albira l’obertu-
ra del judici oral a la presi-
denta del Parlament, no-
vetats en el front judicial
internacional i falta un
any per les municipals. ■

El president, amb el conseller Giró i Jéssica Albiach (comuns) després d’aprovar el pressupost. A sota,
l’acord ERC-Junts-PSC-comuns pel català a l’escola. Al costat, la foto en què Junts (llevat d’Argimon) i la
CUP van plantar ERC, i Aragonès amb Jordi Sànchez havent signat l’acord de legislatura ■ O.D. / EFE / ACN
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El primer any
republicà

L’APUNT Jocs i Hard Rock que l’han dut a pactar el pressupost
amb els comuns, i xocs amb Junts per l’aeroport, el
blindatge del català i l’aposta pel diàleg, que han gene-
rat (i generaran) tensió constant. ERC presumeix, amb
raó, que és l’única que pot pactar amb tothom, també
el PSC, però això alhora la fa estar més sola i ha frenat
el pregonat nou embat. Veurem si dura l’equilibri.Òscar Palau

Aragonès compleix avui el primer any a la presidència
amb el mateix perfil discret habitual i una llibreta plena
de transformacions encara per desenvolupar-se. Re-
fractari als conflictes, el primer president d’ERC votat
des dels anys trenta n’ha hagut d’entomar en el front
estatal (Catalangate, repressió judicial, llei de l’audiovi-
sual...), però també a dins, per xocs amb la CUP pels
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Primera condemna a les
males arts de la policia pa-
triòtica, un ens format per
funcionaris amb placa,
pistola i llicència per a tot,
sorgit del Ministeri de l’In-
terior durant l’últim man-
dat del Partit Popular al
capdavant del govern es-
panyol. El Tribunal Supe-
rior de Justícia de Madrid,
TSJM, ha imposat un any
de presó a qui va ser direc-
tor adjunt operatiu de la
Policía Nacional, el DAO
Eugenio Pino, pel delicte
de revelació de secrets.

El fet en qüestió és ha-
ver intentat introduir en la
investigació judicial con-
tra Jordi Pujol i Ferrusola
un arxiu de memòria USB
amb informació de caire
personal, econòmica i pro-
fessional que s’havia obtin-
gut il·legalment.

Les dades provenien de
l’ordinador personal de
Pujol Ferrusola. Pino va
fer entrega d’aquest arxiu
informàtic a l’inspector
Bonifacio Díaz Sevillano,
que, alhora, el va fer arri-
bar a la coneguda Unitat
de Delictes Fiscals, UDEF,
que va intentar, sense
aconseguir-ho, fer servir la
informació en la investiga-
ció judicial.

Qualsevol informació
que s’utilitzi en un procés
penal ha de tenir com a ori-

gen una intervenció poli-
cial neta, vigilada i autorit-
zada pel jutge de torn. Així
és com es duen a terme els
escorcolls policials, amb
una resolució del jutge que
estableix un dia i una hora
per a l’acció i que delimita
l’objecte concret de l’escor-
coll. Res de tot això va pas-
sar amb la memòria USB.

Tot i que això és així, i
que en el judici a l’Audièn-
cia Provincial de Madrid
contra Pino i Díaz ja va
quedar clar que la infor-
mació del port USB s’havia
obtingut de manera il·le-
gal, tots dos van ser absolts
dels diversos delictes pels
quals eren acusats. Ara, en
revisar el cas, el TSJ ma-

drileny revisa la pena so-
bre la base dels mateixos
fets provats en la primera
sentència i, si és un fet que
Pino sabia que aquella in-
formació tenia un origen
il·lícit, és una evidència
que va actuar fora de la llei
en donar-li curs i per això
se l’ha de condemnar a un
any de presó i a indemnit-
zar amb 2.000 euros Pujol.

Entre els arguments
que dona el TSJM hi ha
una sentència del Tribunal
Suprem on condemna les
actituds falsàries de l’ad-
ministració assegurant
que “el poder de l’Estat per
a la persecució i enjudicia-
ment de fets il·lícits no pot
fer servir dreceres”.

La sentència contra Pi-
no culmina uns dies agi-
tats, on s’ha fet evident l’ús
de les males arts en la per-
secució de persones de la
primera línia política i so-
cial de Catalunya. L’espio-
natge amb l’ús de la tecno-
logia Pegasus, reconeguda
parcialment pel CNI; l’alte-
ració de proves per actuar
contra els expresidents de
la Generalitat Jordi Pujol i
Artur Mas, i la conspiració
contra l’expresident del
Barça Sandro Rosell són
tot potes de la mateixa es-
tratègia de l’Estat activant
la policia patriòtica i altres
mecanismes per enderro-
car l’enemic polític.

En l’afer de la investiga-
ció als components de la
família Pujol, l’ús dels fons
reservats per pagar infor-
mants, delators i l’obten-
ció de proves a l’estranger,
ha estat una constant. La
condemna ara contra Eu-
genio Pino només fa que
confirmar l’amenaça vela-
da que el 2012 l’aleshores
ministre de l’Interior, Jor-
ge Fernández Díaz, va dei-
xar caure a Jordi Pujol en
una visita que li va fer: “Vi-
gileu què esteu fent.” ■

a Un any de presó a Eugenio Pino per haver revelat el contingut d’un USB amb informació del fill gran
de Jordi Pujol obtingut il·legalment a El TSJ de Madrid adverteix que la justícia no pot tenir dreceres

Jordi Panyella
BARCELONA

Primera condemna al joc
brut de la policia patriòtica

2.000
euros d’indemnització haurà
de pagar Eugenio del Pino a
Jordi Pujol i Ferrusola, segons
la sentència del TSJM.

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

La xifra

Eugenio del Pino quan va comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la policia patriòtica ■ EFE

“El poder de l’Estat
per perseguir i
enjudiciar fets il·lícits
no pot fer servir
dreceres”
Sala Civil i Penal del TSJM

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

La frase

L’exconseller de la Gene-
ralitat, Francesc Homs, va
declarar ahir com investi-
gat en la causa que ins-
trueix el jutjat número 18
de Barcelona, sobre una
presumpta malversació
de fons en l’acció exterior
de la Generalitat, i en la

qual hi ha altres investi-
gats com el també excons-
ller, Raül Romeva. A
Homs se li demanen
comptes per tres expe-
dients de subvencions
atorgades durant els seus
anys de responsabilitat al
govern, una de les quals es
de l’any 2012. És a dir, se li
demanen responsabilitats
per una subvenció de

7.400 euros a la Catdem.
En el transcurs de l’in-

terrogatori la fiscal va de-
manar a Homs si li sem-
blava “lògic” i “congruent”
que en el context de crisi
econòmica que es vivia el
2012 es donés aquell tipus
de subvenció. En declara-
cions a aquests diari, l’ex-
conseller es va mostrar
sorprès pel tipus d’interro-

gatori del ministeri públic
preguntant per la lògica de
la subvenció i no per la le-
galitat d’aquesta. “Estic
convençut que no hi ha
cap retret possible a fer
des del punt de vista legal”.
L’exconseller també va
trobar “una metàfora dels
temps que corren” que ell
estigués als jutjats mentre
Joan Carles I corria per
Galícia.

A Homs també se l’in-
vestiga per haver finançat
el viatge a Barcelona de re-
presentants de casals ca-
talans a l’estranger, en
motiu d’una trobada que
es fa cada quatre anys. ■

Investiguen Homs per
una subvenció del 2012
Jordi Panyella
BARCELONA

Francesc Homs ahir sortint de la Ciutat de la Justícia on hi va
anar a declarar ■ ACN
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Els socis de govern conti-
nuen negociant un acord
legislatiu per respondre a
la ingerència de la justícia
espanyola a l’escola catala-
na, però públicament no
cessen els retrets mutus,
malgrat que el president
de la Generalitat, Pere
Aragonès, està “conven-
çut” que ERC, Junts per
Catalunya, el PSC i els co-
muns tancaran un acord
pel català “al més aviat
possible”. Aragonès carre-
gava dijous contra Junts
advertint que “no s’hi va-
len excuses” amb la llen-
gua; la presidenta del Par-
lament i pròxima presi-
denta de Junts, Laura Bor-
ràs, va replicar-li ahir tam-
bé des de la SER: “No s’hi
valen excuses ni tampoc
rebaixes.”

Junts abomina d’intro-
duir el castellà com a llen-
gua d’ús a l’escola al cor-
pus jurídic català, tal com
es plantejava inicialment.
Borràs aposta per un

acord “al més ampli possi-
ble”, però que “no generi
una alarma social com sí
que va generar la modifi-
cació de la llei de política
lingüística”. Segons la pre-
sidenta del Parlament, cal
fer front a la sentència, no
pas “col·laborar per apli-
car-la”. Fonts d’ERC re-

corden, però, que la matei-
xa Borràs va participar en
la meitat de les reunions
que van conduir a l’acord
quadripartit entre ERC, el
PSC, els comuns i Junts,
del qual la formació de la
presidenta es va acabar
despenjant.

Els socis miren de tro-

bar una manera de pactar
la lletra petita que doni
resposta al Tribunal Supe-
rior de Justícia (TSJC)
sense que el PSC se’n des-
marqui. La portaveu so-
cialista al Parlament, Alí-
cia Romero, va explicar
que continuen obertes les
converses perquè Junts

“torni a l’acord” del 24 de
març. Romero va revelar
que estan revisant un nou
document que els van fer
arribar dijous, però va re-
marcar que el camí és el
consens assolit fa dos me-
sos. El mateix Aragonès
confirmava que durant les
últimes hores ha parlat

amb els líders dels dife-
rents grups implicats en
les propostes, i que espera
que aviat es concreti un
acord. Sobre el termini per
resoldre la negociació, la
portaveu socialista va in-
dicar que el límit és el 31
de maig, data fixada pel
TSJC per complir la sen-
tència: “Continuarem tre-
ballant fins a l’últim mo-
ment per intentar que
JxCat no surti d’un con-
sens del qual no hauria
d’haver sortit mai.”

Al seu torn, la líder d’En
Comú Podem, Jéssica Al-
biach, va assegurar igual-
ment que l’acord a quatre
bandes per blindar el cata-
là i els centres educatius
està “més a prop avui que
ahir”. Les reunions s’han
intensificat en les darre-
res hores i, segons Al-
biach, després de dos me-
sos de negociacions,
l’acord és a tocar. De tota
manera, la dirigent dels
comuns no es va estar de
demanar a Borràs que
“aparqui encara que sigui
durant una setmana el seu
projecte personal i que se
sumi a aquest acord tan
necessari, perquè el català
no és una qüestió de par-
tit, sinó que és de país”.

D’altra banda, la CUP
valoraria participar de la
negociació si el govern
obre un “marc de diàleg
franc i sincer” amb la co-
munitat educativa, una
taula amb els sindicats i
representants de famílies
i estudiants, ■

a Malgrat els retrets mutus públics, el president espera que aviat es concretarà un acord per la
llengua a les aules que blindi els centres educatius davant la justícia a La CUP s’obre a negociar

Redacció
BARCELONA

Borràs avisa Aragonès que no
admet rebaixes amb el català

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, dialogant amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès ■ EFE / ARXIU

Brian Bartés, un jove inde-
pendentista de Mollet, va
respirar ahir tranquil des-
prés de superar els “tres
anys de calvari” que, com
diu ell, li han fet passar.
Bartés va saber ahir que
l’Audiència de Barcelona
l’ha absolt de les acusa-
cions per les quals li dema-
naven sis anys i sis mesos
de presó, per la seva parti-
cipació en els actes de pro-
testa contra la celebració

del Consell de Ministres a
Barcelona, el desembre
del 2018.

Amb la sentència feta
pública ahir acaba el llarg
periple judicial de Bartés,
que ha hagut d’afrontar
dos judicis, el primer per la
seva participació en els ac-
tes organitzats per Tsuna-
mi Democràtic a l’entorn
del camp del Futbol Club
Barcelona, cas pel qual va
ser condemnat a 18 mesos
de presó.

En la suma dels dos ju-
dicis, Bartés ha afrontat
una petició global de nou
anys i nou mesos de presó,
i ha estat víctima d’una si-
tuació singular ja que el se-
gon judici, resolt ara amb
la sentència absolutòria,

es va fer per uns fets que
van passar abans que els
del Tsunami Democràtic.
En ser detingut en aquest
segon cas, els Mossos van
identificar Bartés com el
jove que hauria agredit un
mosso en la protesta con-
tra el Consell de Ministres.
El van denunciar, detenir i
la justícia el va processar, i
ahir va arribar l’absolució.

La sentència de l’Au-
diència de Barcelona arri-
ba a la conclusió que la
confusa i contradictòria
declaració dels mossos en
el judici impedeix atribuir
a Bartés els fets dels quals
era acusat, i per això han
dictat la seva absolució.
Els jutges només conside-
ren provat que Bartés va

donar una empenta amb
les dues mans a un escut
d’un agent, però com que
aquest fet no era objecte
de l’acusació de la fiscalia
no se’l pot condemnar per
no atemptar contra el
principi acusatori.

En declaracions a

aquest diari, Bartés va dir
ahir que se sentia “molt
bé, molt content i enfadat
a la vegada”. El jove, que
ha presentat un recurs
contra la primera sentèn-
cia, espera que la seva ab-
solució sigui un impuls
perquè “la lluita conti-

nua”. La doble causa con-
tra Brian Bartés va gene-
rar la creació d’un grup de
suport que en tot moment
ha estat al seu costat, ma-
nifestant-se els dies dels
dos judicis davant la seu
del Palau de Justícia de
Barcelona. ■

a L’Audiència absol
l’independentista de
Mollet en el segon
judici

Jordi Panyella
BARCELONA

Brian Bartés: “M’han fet
passar 3 anys de calvari”

Brian Bartés escoltant Martí Majoral, d’Alerta Solidària, el dia del judici ■ JPF
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