
Llorach culpa 
Gordillo de 
la renúncia        
de Terribas

La vicepresidenta del Consell de 
Govern de la CCMA i presiden-
ta en funcions, Núria Llorach, va 
proposar ahir cessar el director de 
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, per 
“pèrdua greu de confiança” en la 
gestió de la continuïtat de Mònica 
Terribas al capdavant d’El Matí de 
Catalunya Ràdio i va perdre la vo-
tació en no obtenir els dos terços 
necessaris. Llorach va acusar Gor-
dillo de “manca d’implicació” i de 
“falta de voluntat clara” per man-
tenir en antena l’actual format d’El 
matí de Catalunya Ràdio.

Mònica Terribas no continuarà

Augmenta gairebé 
un 20% l’alumnat 
d’FP a l’Estat en els 
darrers cinc anys
L’alumnat matriculat en estudis 
de Formació Professional ha 
pujat un 19,8% a l’Estat en els 
darrers cinc anys, segons l’Es-
tadística de Formació Professi-
onal per al curs 2018-2019 que 
es va fer públic ahir.

Albiach retreu 
a ERC que 
s’atansi a JxCat 
i s’allunyi d’ells

La presidenta de CatECP al Parla-
ment, Jéssica Albiach, va lamentar 
ahir la falta d’autocrítica del líder 
d’ERC, Oriol Junqueras, en l’entre-
vista que el líder dels republicans 
va concedir diumenge a la nit al di-
rector de TV3, Vicenç Sanchis. En 
roda de premsa al Parlament, Al-
biach reprova que Junqueras ha-
gi deixat clar que vol pactar amb 
JxCat quan és una “fórmula esgo-
tada” i va alertar a ERC que s’està 
apropant a JxCat i que llavors “di-
rectament s’allunya dels comuns”.

Jéssica Albiach, dels Comuns

Puigdemont ha reprès 
de forma “incipient” la 
relació amb Junqueras
Publica ‘M’explico’ i vol explicacions de 
Felip VI pel discurs “colpista” del 3-O
Tot i que al llibre diu un any abans de l’1-O que no vol anar 
a una etapa “tant dura” amb un vicepresident “deslleial” 
matitza que cal contextualitzar i que la lleialtat va ser l’1-O.

Brusel·les
acn
L’expresident del Govern Carles 
Puigdemont va explicar ahir que 
ha reprès “de manera incipient” 
el contacte amb l’exvicepresident 
del Govern i líder d’ERC, Oriol 

Junqueras, i confia en revertir 
les desavinences. En la presenta-
ció telemàtica del llibre M’expli-
co, que publica amb Xevi Xirgu a 
La Campana, Puigdemont va dir 
que espera que el tercer grau els 
“apropi més” i que es pugui “tor-

nar a imprimir el ritme del teixit 
d’aquest fil que mai s’ha aban-
donat”. Va admetre que estan 
“lluny” de tenir la fluïdesa que 
voldrien tenir en la seva relació 
però que el propòsit és treure’n 
una estratègia unitària tot su-
perant els desacords. Tot i que 
al llibre, que assegura haver es-
crit “gairebé en defensa pròpia”, 
Puigdemont diu un any abans de 

l’1-O que no vol anar a una etapa 
“tan dura” amb un vicepresident 
“deslleial”, explica que totes les 
declaracions depenen del con-
text i que “el valor és que, mal-
grat això, per damunt de tot so-
brevola una gran lleialtat que no 
s’ha de perdre de vista, la lleialtat 
de l’1-O”. 

Després que Junqueras digués 
en una entrevista a TV3 que parla 
amb Puigdemont “un, dos o tres 
cops per setmana” i que la relació 
és “molt cordial”, l’expresident va 
dir que fins ara han tingut una re-
unió privada, i d’altres amb més 
membres. “No hem plantejat cap 
escenari de governació de futur 
ni res”, va explicar també Puigde-
mont, que diu que la voluntat és 
que els contactes . Tot plegat, per 
esbrinar si se’n pot treure “una 
estratègia unitària” i tractar-se 
“com a aliats d’un mateix bàndol 
davant un adversari molt pode-
rós”. D’altra banda, en una entre-
vista a Catalunya Ràdio també va 
advocar perquè JxCat i PDECat 
vagin junts en el seu nou partit.

Entre altres qüestions, Puigde-
mont també repassa al llibre con-
verses amb Felip VI, a qui reclama 
explicacions pel discurs “colpista” 
del 3-O. “Un cap d’estat hauria de 
ser transparent i dir per què va 
decidir fer un discurs clarament 
colpista, en què va decidir cons-
cientment excloure una part de 
ciutadans i iniciar una cacera en 
l’independentisme”, va reblar. 
L’excap del Govern detalla que el 
monarca tenia interès en Cata-
lunya i que, abans de la tardor del 
2017, va posar damunt la taula la 
necessitat de crear dos espais, un 
per a les qüestions materials i l’al-
tre per al “tema de fons”, com el 
model territorial. “Em va semblar 
que la preocupació era certa”, va 
reconèixer. Amb tot, considera 
que s’escauria que Felip VI tam-
bé escrivís un llibre sota el títol 
‘M’explico’ i digués “què va pas-
sar i de què va anar aquest cop 
d’estat que va donar, que va co-
mençar amb la sentència de l’Es-
tatut i s’agreuja de manera molt 
bèstia l’octubre del 2017”.

L’exconseller Raül Romeva ha 
defensat que en la situació ac-
tual hi ha un “empat tècnic” per-
què Espanya no ha guanyat “en 
absolut” i l’independentisme 
tampoc, perquè no s’ha aconse-
guit un estat. “Una de les grans 
lliçons és que nosaltres no hem 
tingut la força per guanyar i que 
l’Estat no ha tingut la força per 
guanyar”, va resumir ahir en una 
entrevista enregistrada a Catalu-

nya Ràdio. L’exconseller, que ha 
estrenat el tercer grau aquest 
cap de setmana, va apostar per 
parlar d’aprenentatges més que 
d’autocrítica i va afegir que mi-
rar enrere i buscar culpables en 
l’independentisme “no ajuda a 
avançar”. Pel que fa la data de 
les eleccions, creu que és prou 
rellevant perquè el president 
de la Generalitat, Quim Torra, la 
pacti amb ERC. Davant la situació 

d’empat tècnic, segons Romeva, 
la fortalesa de l’independentis-
me és “aguantar”. “Nosaltres no 
hem claudicat en cap moment i 
no passarà”, va afegir.

Per a Romeva, en la situació 
actual en l’independentisme hi 
ha “soroll” però, en canvi, se-
gons va apuntar, li costa veure on 
hi ha les diferències quan llegeix 
l’opinió dels diferents actors. I en 
aquest context, va posar en valor 

Raül Romeva considera que la situació entre 
Catalunya i Espanya és “d’empat tècnic”

que no ha sentit ningú que es-
tigui en contra de la taula de di-
àleg amb l’Estat. “Deixem-nos 
de falòrnies i posem-nos a tre-
ballar”, va afegir Romeva per 
destacar el “consens polític i 
social” que hi ha sobre aques-
ta qüestió. De fet, Romeva va 
dir que ell no té cap mena d’in-
genuïtat respecte al PSOE i el 
president Pedro Sánchez. I va 
afegir que el mateix Sánchez ha 
dit “barbaritats molt greus” so-
bre què han fet els líders inde-
pendentistes. Però tot i així, va 
dir que s’ha d’aprofitar l’opor-
tunitat de la taula de diàleg.
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FOTO: ACN / El president a l’exili (a la imatge en a la foto d’arxiu al costat de Junqueras) publica el llibre ‘M’explico’


