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PSC, ERC i JxCat acceleren els contactes 
per renovar càrrecs abans del 2022

n El PSC, ERC i JxCat intensifica-
ran aquesta setmana els seus con-
tactes per intentar acordar abans 
de finalitzar aquest any la renova-
ció de més d’un centenar de càr-
recs vacants o caducats que depe-
nen del Parlament. 

La portaveu parlamentària de 
PSC-Units, Alícia Romero, va ex-
plicar en roda de premsa que està 
previst que representants de les 
tres formacions aprofitin el ple del 
Parlament d’aquesta setmana per 
reunir-se de nou a la recerca d’un 
acord. La renovació en organis-
mes com la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA), 
el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya (CAC), el Síndic de Greu-
ges, la Sindicatura de Comptes o 
el Consell de Garanties Estatutà-
ries requereix una majoria quali-
ficada, per la qual cosa l’acord en-
tre PSC, ERC i JxCat és essencial. 

Les tres forces majoritàries te-
nen el compromís d’intentar re-
novar els càrrecs vacants o cadu-
cats abans d’acabar l’any, per la 
qual cosa demà o dijous, durant el 
ple, tornaran a abordar la qüestió. 
En el cas de la CCMA, segons Ro-
mero, el pacte ha de consistir no 
només en el nom de les persones 
que ocuparan els càrrecs al con-
sell de govern de la Corporació, 
sinó que també cal «encarregar a 
una sèrie de persones un projec-
te» o document que repensi el fun-
cionament de l’organisme. 

L’objectiu és poder aconseguir 
un acord que sigui ratificat al ple 
del 23 de desembre, quan es pre-
veu que el Parlament aprovi defi-

nitivament el projecte de pressu-
postos de la Generalitat per al 
2022. 

Per la seva banda, la portaveu 
d’ERC, Marta Vilalta, va reconèi-
xer «contactes i reunions» amb so-
cialistes i JxCat, en els quals «s’ha 
anat avançant» a la recerca dels 
«grans consensos» requerits. «Se-
guirem treballant, amb la discre-
ció necessària», va assegurar Vi-
lalta, que va evitar «entrar en qui-
nieles» de noms i va reafirmar el 
seu compromís d’arribar a un 

acord «a final d’any». 
La portaveu de JxCat, Elsa Arta-

di, també va garantir el «compro-
mís» del seu grup parlamentari 
per renovar els càrrecs, per un 
tema «de salut democràtica», i ja 
estan fent un treball intern de pen-
sar «perfils que puguin ser de con-
sens». 

Les converses entre els dos par-
tits del Govern i els socialistes per 
a la renovació de càrrecs no es veu 
reproduïda al debat sobre els pres-
supostos de la Generalitat, que el 

president català, Pere Aragonès, ja 
té encarrilats amb els comuns, 
després de la negativa de la CUP a 
donar-los suport. 

El portaveu de Catalunya en 
Comú, Joan Mena, va celebrar 
l’acord que va permetre l’admissió 
a tràmit dels comptes al Parla-
ment a canvi de l’aval d’ERC als 
pressupostos del govern munici-
pal d’Ada Colau a Barcelona. 
«Amb això s’inaugura un cercle 
virtuós basat en la cooperació i no 
en la competència entre forces po-
lítiques», va subratllar Mena. 

En canvi, Artadi va fer una cri-
da a ERC i la CUP per «refer» la 
majoria independentista després 
del desacord amb els pressupos-
tos. 

ERC, que segueix volent la CUP 
com a soci de legislatura, va anun-
ciar que també seran els comuns 
els qui permetran validar el decret 
d’energies renovables aquesta set-
mana al Parlament. 

El pes que van adquirint els co-
muns contrasta amb els socialis-
tes catalans, en els quals Aragonès 
no es vol recolzar. En declaracions 
a RTVE, Aragonès va reiterar que 
no considera «viable» un acord de 
legislatura amb el PSC, a qui va 
animae a «recuperar la idea» 
d’«acceptar que els ciutadans de 
Catalunya puguin decidir el seu 
futur a les urnes, en un referèn-
dum». 

La socialista Alícia Romero va 
replicar que Aragonès vol imposar 
al PSC un «cordó sanitari inaudit» 
a Europa i li va recordar que els co-
muns han deixat el referèndum 
fora de les seves prioritats. 

u Les tres forces majoritàries tenen el compromís d’acordar els nous noms abans de final d’any
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El segon judici         
a Torra per 
desobediència 
començarà el 17 
de març del 2022

EFE. BARCELONA

n El segon judici contra l’expresident 
de la Generalitat Quim Torra per des-
obediència començarà el 17 de març 
del 2022 a les 09.30 hores al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC). En un comunicat difós ahir 
per la seva oficina, l’expresident cata-
là assegura que la «persecució judi-
cial» en contra seu «no s’atura». 

Aquesta segona causa per deso-
bediència a Torra -després de la que 
li va costar la inhabilitació per desoir 
la Junta Electoral per no retirar a 
temps els llaços grocs del Palau de la 
Generalitat en campanya electoral- 
es va obrir el febrer del 2020 després 
que, el setembre del 2019, el llavors 
president es negués a acatar una or-
dre del TSJC que l’obligava a retirar 
una pancarta a favor dels polítics pre-
sos de la seu del Govern, de forma 
permanent, no només en període 
electoral. Al comunicat, Torra diu que 
el judici parteix «d’una acusació que 
no s’hauria d’haver produït mai en 
compliment dels drets fonamentals 
reconeguts en la legislació actual es-
panyola». Per a Torra, aquesta causa 
es tracta «d’un atac a la llibertat d’ex-
pressió de manera indefinida i total». 

La defensa de l’expresident argu-
menta que «els actes polítics d’un 
president o un diputat estan protegits 
per la llibertat d’expressió» i que la 
«criminalització» de Torra «infringeix 
preceptes constitucionals i drets fo-
namentals protegits».

u És la segona causa oberta 
a l’expresident, que assegura 
que la «persecució judicial» 
en contra seu «no s’atura»

n La defensa de l’expresident de la 
Generalitat Carles Puigdemont i 
dels exconsellers Comín i Ponsatí 
ha enviat un escrit al magistrat del 
Tribunal Suprem Pablo Llarena on 
li reclama informació sobre si ha 
emès instruccions per fer efectiva 
la suspensió de les ordres de deten-
ció emeses contra ells, i també si ha 

informat les forces de seguretat, el 
sistema Schengen i la Interpol de la 
suspensió de les euroordres. La de-
fensa actua després de la resolució 
del TGUE de divendres passat, que 
estableix que els tres eurodiputats 
no gaudeixen d’immunitat parla-
mentària perquè les euroordres 
emeses per Llarena contra ells es-
tan suspeses. 

A l’escrit, avançat per El Periódi-
co,diari del mateix grup que Re-
gió7, la defensa demana a Llarena 
que «informi sobre l’Estat del pro-
cediment penal que el vicepresi-
dent del Tribunal General ha con-
siderat suspès de conformitat amb 

el que preveu l’article 23 del Proto-
col número 3 sobre l’Estatut del Tri-
bunal de Justícia de la Unió Euro-
pea». 

Per aquest motiu «sol·licita in-
formació sobre si en virtut de les 
conseqüències legals a què es refe-
reix el vicepresident del Tribunal 
General ha procedit al dictat de les 
oportunes instruccio ns per fer 
efectiva la suspensió del present 
procediment penal a tots els efec-
tes, especialment en el que fa refe-
rència a les diverses ordres de de-
tenció emeses en aquesta causa 
penal, i comunicar aquesta sus-
pensió a les Forces i Cossos de Se-

guretat de l’Estat, així com al Siste-
ma d’Informació de Schengen i a la 
Interpol». 

La defensa també demana a Lla-
rena que li lliuri una còpia de les 

notificacions que ha dictat d’acord 
amb aquesta suspensió i que hagi 
enviat a les Forces i Cossos de Se-
guretat de l’Estat, Schengen i la In-
terpol.

Puigdemont reclama a Llarena que informi 
la Interpol de la suspensió de les euroordres
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u La defensa de 
l’expresident, Comín i Ponsatí 
demana al jutge els escrits 
amb el criteri del TGUE 
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