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■ Elda Mata es perfila com a 
nova presidenta de SCC

Nou canvi de presidència a Societat Civil Catalana 
(SCC) de cara al 2022, el cinquè en cinc anys. 
L’actual líder, Fernando Sánchez Costa, té previst 
deixar el càrrec l’any vinent i, tot i que inicialment 
calculava fer-ho al juny, fonts de l’entitat 
confirmen que podria avançar la decisió a la 
primavera. Ja té, a més, una substituta al cap: 
l’actual vicepresidenta de l’entitat i màxima 
responsable a Girona, Elda Mata (Barcelona, 
1953), considerada internament la responsable 
del creixement de l’agrupació territorial, la més 
gran de Catalunya. Segons ha pogut saber l’ARA, 
Sánchez Costa està promovent aquesta 
candidatura per conformar una aposta de 
consens. Ara per ara, no hi ha res tancat: tal com 
dicta el procediment intern de l’entitat, primer cal 
obrir un període de presentació de candidatures i 
els socis han de votar. Però, malgrat que encara hi 
ha marge perquè es presenti un altre candidat, 
Mata és la favorita de la direcció.

enbreu

El Parlament va aprovar ahir una moció d’ERC en 
què s’insta el Govern a garantir “la defensa 
jurídica” dels Mossos d’Esquadra que siguin 
“objecte d’acusació”. El text va comptar amb un 
suport molt ampli, tot i que la CUP i En Comú 
Podem hi van votar en contra i Cs es va abstenir. 
Els anticapitalistes continuen reclamant al Govern 
que retiri les acusacions particulars contra 
manifestants independentistes i consideren que 
la moció va en la línia contrària a la que van pactar 
amb ERC en la investidura de Pere Aragonès. 
Precisament ahir, la CUP va enviar dues cartes al 
ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i 
al conseller d‘Interior, Joan Ignasi Elena, en què 
reclamava que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil 
demanin perdó per les “tortures” practicades des 
del franquisme fins a l’actualitat, i que es “retirin” 
de Catalunya. Aquest divendres tots dos es 
trobaran en la Junta de Seguretat de Catalunya.

■ El Parlament insta el Govern 
a defensar els Mossos
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Redondo, Bolaño i l’agenda  
del “retrobament total”

piració, d’exercici d’influència, d’es-
tratègia, de control dels mitjans...”, 
M’ho expliquen, amb força coinci-
dències, tres destacats assessors de 
comunicació que es camuflen entre 
el públic assistent a La Casa del Lli-
bre. Quina casualitat, tots tres em 
demanen el mateix, que no mencio-
ni el seu nom a la crònica. El poder 
de convocatòria de Redondo i Bola-
ño és espectacular. Jaume Giró va 
a saludar expressament Joan Rosell 
i aquest fa el mateix amb Josep An-
toni Duran i Lleida. Hi són Joan Ig-
nasi Elena, Jaume Collboni, Albert 
Batlle, Enrique Lacalle, Alberto 
Fernández-Diaz –Redondo el va as-
sessorar–, Marta Pascal, Josep Ma-
ria Sala, Ernest Benach –se saluda 

amb Lacalle com als vells temps de 
La barberia–, Ramon Espadaler, Es-
perança Garcia... També José Cre-
hueras, president de Planeta; els di-
rectors de RAC1 i Catalunya Ràdio, 
i el comte de Godó. Laura Rosel con-
dueix la conversa entre Redondo i 
Bolaño, i l’ha d’aturar un moment 
tot just començar perquè el primer 
s’aixeca per abraçar la persona que 
acaba d’arribar: Salvador Illa.  

“¿Va marxar de la Moncloa o el 
van convidar a marxar?”, pregunta 
Rosel a Bolaño, una mica cansada 

dels dríblings de Redondo i el man-
tra d’“el secret professional és sa-
grat”. El periodista també s’esca-
poleix de la pregunta.  

Els dos protagonistes desfilen un 
bon catàleg d’anècdotes i de diag -
nòstics. Bolaño no s’explica per què 
el 3 d’Octubre el rei no va deixar la 
porta oberta al diàleg i revela que 
aquells dies la Generalitat sembla-
va la Rambla de tanta gent externa 
que hi tenia veu i vot. Entre el públic 
hi és Sergi Sol. Redondo es mostra 
optimista amb Catalunya perquè a 
la Generalitat hi ha entrat recent-
ment gent interessant. Jaume Giró 
seu a primera fila. Destaca que la 
primera persona a qui va trucar 
quan va entrar a la Moncloa va ser 
a Josep Rius, que era cap de gabinet 
de Carles Puigdemont.  

De l’expresident destaca que sen-
se ell no és possible el “retrobament 
total”, però que és imprescindible 
que es posi “al costat de les soluci-
ons i no dels problemes”. Redondo 
coneix bé el PP i veu mala peça al te-
ler entre Pablo Casado i Isabel Díaz-
Ayuso. Bolaño té la solució: Casado 
hauria de fitxar Miguel Ángel Rodrí-
guez, spin doctor fonamental de la 
presidentíssima. “Els temps del bi-
partidisme i els hiperlideratges no 
tornaran”, conclou Redondo, que 
repeteix “líder de líders” unes quan-
tes vegades més i acaba amb una 
afirmació inquietant: “Necessitem 
audàcia, però abans de l’audàcia ens 
queda el trànsit de la por al pànic”. 
Vaja, ¿i val la pena el “retrobament 
total” previ pas pel “pànic”?e

L’ex cap de gabinet de Sánchez reuneix polítics i empresaris

Iván Redondo i Toni Bolaño durant la presentació del llibre ahir a La Casa del Llibre. CÈLIA ATSET

PRESENTACIÓ

“Líder de líders, líder 
de líders, líder de 
líders”, ho repeteix 
com un bucle Iván 
Redondo durant la 

presentació del llibre Moncloa (Ed. 
Península), que Toni Bolaño ha es-
crit sobre ell. Ho diu amb entonació 
greu, escoltant-se i posant èmfasis 
de bon coneixedor i d’actor de pri-
mera línia de la política espanyola 
dels últims tres anys. “Líder de lí-
ders”, queda clar, és la seva recepta 
per sortir del forat, la recepta per-
què els lideratges de Pedro Sánchez 
i Yolanda Díaz estiguin ben cohesi-
onats al si de la coalició que governa 
Espanya i que ha conegut perfecta-
ment com a cap de gabinet de la pre-
sidència del govern. És el camí cap 
al que ell anomena “el retrobament 
total”, el sanejament de les ferides 
que ha de curar una taula de diàleg 
que ell seria partidari que es reunís 
cada dia si fes falta. Un pronòstic el 
té claríssim: abans del 2030 hi hau-
rà a Espanya un referèndum per la 
reforma de la Constitució.  

Redondo és avui, mig any després 
de la seva sortida de la Moncloa, una 
veu escoltada, una figura que no vol 
abandonar la influència exercida i 
que genera expectació. “La comuni-
cació política és addictiva, són pe-
tites píndoles d’adrenalina, de cons-

Petició  
A Puigdemont li demana que 
es posi “al costat de les 
solucions i no dels problemes”
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