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ERC veu a prop un acord però JxCat 
no descarta esgotar el termini del 26-M

n Per primera vegada des de la 
investidura fallida de Pere Arago-
nès a finals de març, ERC va asse-
gurar ahir que veu «a prop» un 
acord de govern, en constatar un 
«punt d’inflexió» en les negocia-
cions, encara que JxCat vas refre-
dar les expectatives i no descarta 
esgotar el termini del 26 de maig. 

Després que l’1 de maig vencés 
l’ultimàtum que va plantejar a Jx-
Cat per aconseguir un acord i 
obrís la porta a governar en soli-
tari, ERC va fer ahir un gir en el seu 
missatge, després de constatar un 
«canvi de tendència» en la reunió 
que van celebrar els equips nego-
ciadors dissabte a la presó de Lle-
doners. 

La portaveu d’ERC, Marta 
Vilalta, va dir que veu possible un 
principi d’acord «en els propers 
dies» o fins i tot «hores», sense ha-
ver d’esgotar el termini del 26 de 
maig, límit per investir un nou 
president i evitar una repetició 
electoral. Vilalta va destacar la 
«bona predisposició i voluntat» 
de JxCat i va descartar «de mo-
ment» plantejar un Govern en so-
litari, a l’espera que fructifiquin les 
converses per reeditar l’actual co-
alició. «Aquest cap de setmana ha 
estat un punt d’inflexió en la di-
recció adequada», va dir Vilalta, 
que entén que «JxCat necessita 
cert marge més» de temps per 
tancar els serrells d’un acord. 

En honor de la «discreció» ne-
gociadora, Vilalta va evitar con-
cretar els avanços registrats, enca-
ra que sí va subratllar que el debat 
sobre la creació d’un ‘estat major’ 
del procés i el seu eventual encaix 
amb el Consell per la República 
«no és un escull». 

Molt diferent va ser el to em-
prat per la vicepresidenta i porta-
veu de JxCat, Elsa Artadi, que no 
va doinar per fet l’acord.  «En 
aquests moments no hi ha enca-

ra un acord, estem encara treba-
llant», va remarcar Artadi, que no 
percep cap «punt d’inflexió», ja 
que «no hi ha hagut ni un abans 
ni un després de l’1 de maig». Se-
gons Artadi, les paraules de Vilal-
ta podrien deure’s al fet que ERC 
es fa ara enrere en l’ultimàtum 
que va plantejar a JxCat per acon-
seguir un acord abans de l’1 de 
maig. Artadi va posar l’accent en 
el fet que ERC «mai» els ha comu-
nicat en les seves reunions en pri-
vat cap ultimàtum ni cap alterna-
tiva que passi per governar en so-
litari, per la qual cosa l’expressió 
de «punt d’inflexió» utilitzada per 
Vilalta pot ser simplement «una 
manera de justificar un ultimà-
tum» que solament han traslladat 
«a la premsa». 

Malgrat que Vilalta va parlar 
d’un possible acord en qüestió 
«d’hores o dies», Artadi va rebai-
xar aquesta percepció d’immi-
nència i va recordar que hi ha 

marge fins al 26 de maig. Per tant, 
desconeix si l’hipotètic acord ar-
ribarà en «3 o en 23 dies», ja que 
ni tan sols «la carpeta sobre l’es-
tratègia independentista està tan-
cada». Tant si s’aconsegueix un 
acord com si no, la direcció exe-
cutiva de JxCat formularà una 
proposta abans del 26 de maig i la 
sotmetrà a la «validació de les ba-
ses del partit». 

Per la seva banda, la portaveu 
del PSC al Parlament, Alícia Ro-
mero, va alertar ERC que un Go-
vern amb JxCat «ni ha funcionat 
ni funcionarà», perquè les diver-

gències entre ells són «evidents»: 
«No sé quants dies trigaran a ado-
nar-se’n», va subratllar. «Veiem 
ERC acomplexada amb les seves 
coses i l’única cosa que fa és no 
voler adonar-se de la realitat, que 
és que el Govern amb Junts està 
fracassat i no funcionarà», va dir 
Romero.  

El portaveu de Catalunya en 
Comú, Joan Mena, va reclamar a 
Aragonès que compleixi amb la 
seva paraula i els cridi per explo-
rar l’alternativa a què es va com-
prometre si encara no hi havia 
acord amb Junts, i que segons la 
seva opinió hauria de ser un Go-
vern d’esquerres «fort i estable». 
Per la seva banda, el president del 
PPC, Alejandro Fernández, va ur-
gir ERC i JxCat a formar Govern el 
més aviat possible, per donar «es-
tabilitat» a Catalunya, i va acusar 
ambdues formacions de priorit-
zar els seus interessos de partit 
abans que «l’interès general». 

u Marta Vilalta diu que veu possible un pacte «els propers dies o hores» i Elsa Artadi ho desmenteix
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La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ahir en roda de premsa ACN

Jordi Pujol 
publicarà un 
llibre en què 
repassarà la seva 
situació personal
ACN. BARCELONA

n L’expresident de la Generalitat 
Jordi Pujol publica el llibre Entre 
el dolor i l’esperança -editat per 
Proa i Enciclopèdia- el 2 de juny. 
L’excap de l’executiu català durant 
23 anys hi aborda qüestions com 
el procés independentista i la re-
acció de l’Estat espanyol, el seu 
llegat polític i la seva situació per-
sonal.  

El llibre es presenta com el re-
sultat d’una entrevista feta pel pe-
riodista i escriptor Vicenç Villato-
ro, al llarg de la qual Jordi Pujol 
respon sobre les grans qüestions 
de fons que han travessat el país 
des de la seva confessió sobre 
l’existència d’uns diners no decla-
rats a Andorra el 2014 fins a dia 
d’avui.  

L’expresident de la Generalitat 
també hi relata les qüestions que 
l’afecten de manera personal, 
com són el sentiment de culpa, la 
petició de perdó en relació a l’afer 
dels diners i l’afirmació dels ide-
als i valors que van marcar el seu 
llarg pas per la presidència. 

Nou escorcoll 
a la casa del 
desaparegut a 
Tenerife amb les 
seves dues filles
PEDRO FUMERO. SANTA CRUZ

n La recerca de Tomás Antonio 
Gimeno i les seves filles, desapa-
reguts des de dimarts passat a 
Santa Cruz de Tenerife, continua. 
Les tasques se centren des de pri-
mera hora d’ahir en un nou escor-
coll de la casa del progenitor de les 
nenes d’1 i 6 anys. Segons va avan-
çar El Día, del mateix grup edito-
rial que Regió7, dies enrere, els 
tres desapareguts van passar per 
l’habitatge just abans de marxar 
cap al port de Santa Cruz de Te-
nerife, lloc on se’ls va perdre la pis-
ta.  Les indagacions han donat a 
conèixer que Gimeno va pujar di-
versos paquets al vaixell el motor 
del qual va comprovar en hores 
prèvies. Un altre dels detalls que 
han transcendit és que els proge-
nitors de Tomàs Gimeno van veu-
re les seves netes la tarda anterior 
a la seva desaparició. L’avi de les 
menors va revelar un detall als in-
vestigadors de la Guàrdia Civil 
que pot ser definitiu, el seu fill es 
va abraçar a ell quan es van aco-
miadar, un gest no era gens habi-
tual en ell. 

La direcció executiva de 
JxCat formularà una 
proposta abans del 26-M i 
la sotmetrà a la «validació 
de les bases del partit»

n El PSC ha proposat una «refun-
dació» dels mitjans públics de la 
Generalitat (TV3 i Catalunya Rà-
dio) per «restablir la missió de ser-
vei públic» i «recuperar la credibi-
litat». L’executiva del partit ha 
aprovat un document per «recu-

perar l’esperit fundacional» dels 
mitjans públics. El document in-
dica que, «lluny de treballar per a 
tots els catalans», TV3 «sembla 
sentir-se còmoda en ser un instru-
ment de l’estratègia independen-
tista»: «Aquesta aposta ha tras-
passat totes les línies vermelles», 

consideren.  Els socialistes apun-
ten que hi ha dos punts «irrenun-
ciables». D’una banda, «restablir 
les missions de servei públic», 
amb «la transmissió d’una infor-
mació veraç, objectiva i equilibra-
da». D’altra banda, renovar els òr-
gans de govern de la CCMA i del 

Consell de l’Audiovisual. Més en-
llà de la vessant més política, els 
socialistes apunten que els mit-
jans públics de la CCMA es troben 
immersos en un «canvi de para-
digma» com a resultat dels canvis 
tecnològics i digitals, i assenyalen 
que això «obliga a una revisió».

El PSC proposa «refundar» TV3 perquè 
no sigui un «instrument independentista»
ACN. BARCELONA


