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■ Alella ingressa els impostos a
l’Agència Tributària de Catalunya

L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco (ERC), va in-
gressar ahir els 42.000 euros de l’IRPF de l’Ajunta-
ment del desembre a l’Agència Tributària catala-
na, en lloc de l’espanyola. Francisco va anunciar
que a partir d’ara ingressarà en aquest organisme
tots els impostos estatals que generi el consistori,
com l’IVA i l’IRPF (uns 500.000 euros l’any). El grup
parlamentari del PSC, amb qui governa Francisco,
va registrar ahir una bateria de preguntes perquè
el Govern doni la seva opinió.

■ Ofensiva de Llanos de Luna perquè
es pengi la ‘rojigualda’ als municipis

Diversos municipis i consells comarcals han rebut
requeriments per penjar banderes espanyoles a
tots els edificis públics: escoles, zones esportives
o fins i tot biblioteques. La Delegació del Govern
d’Espanya a Catalunya comença així una ofensiva
contra els municipis i comarques que no facin one-
jar als edificis públics la rojigualda.

■ Convergència encara no ha decidit
si trenca els pactes amb el PP

CDC va assegurar ahir
que encara no ha decidit
si trencarà els pactes que
manté amb el PP en di-
verses institucions, com
la Diputació de Barcelona
i en municipis com Cas-
telldefels i Reus. Tanma-
teix va remarcar que el
període de reflexió sobre
les relacions amb els po-
pulars continua obert.

enbreu

■ L’exparella de Jordi Pujol Ferrusola
manté les acusacions davant el jutge

L’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria
Álvarez, va mantenir ahir la denúncia contra el fill
de l’expresident en la seva declaració davant el
jutge de l’Audiència Nacional Pablo Ruz. L’acusa
d’un possible delicte de blanqueig i de transportar
grans quantitats de diners en bitllets de 500 euros
en viatges a Andorra. Ruz va traslladar el contin-
gut de la declaració a la fiscalia, que serà qui es
pronunciï sobre si són necessàries altres diligènci-
es i si l’Audiència ha de seguir investigant el cas.

L’ANC i l’AMI rebutgen noves rebaixes a la resolució
ARA

BARCELONA. Carme Forcadell, pre-
sidenta de l’ANC, i Josep Maria Vi-
la d’Abadal, president de l’AMI, van
pronunciar-se ahir a favor del pro-
jecte de declaració de sobirania que
estan acabant de pactar els partits
favorables a la consulta però van re-
butjar que s’aigualeixi més. De fet,
van lamentar que hagin caigut les
referències a l’estat propi que apa-

reixien en la proposta inicial pre-
sentada per CiU i ERC. Vila d’Aba-
dal va criticar així que “en els últims
dies hi ha hagut una clara rebaixa en
el text”. La recerca del consens, se-
gons l’ANC i l’AMI, no pot ser a cos-
ta de més renúncies. “La declaració
ha de deixar clar que és el poble ca-
talà, sense ingerències externes, qui
ha de decidir el seu propi futur”, va
reclamar Forcadell, precisament
l’apartat que ara incomoda el PSC.

Així mateix, els líders de totes du-
es entitats van anunciar que orga-
nitzaran concentracions el dia 23,
quan es voti la declaració, davant del
Parlament i dels ajuntaments per
donar suport al text. A partir de lla-
vors, l’ANC i l’AMI començaran una
campanya a favor del sí a la inde-
pendència “per arribar als indecisos
i fer-los partícips d’aquest projecte
tan important”. Coincideixen a re-
clamar la consulta el 2014.e
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CiU oferirà retocs en la declaració
però veu difícil sumar-hi el PSC

L’acord entre CiU, ERC, ICV-
EUiA i la CUP és a tocar. El gran
dubte és si els socialistes formaran
part del consens o se’n desmarcaran
del tot o parcialment. Amb els pri-
mers retocs introduïts per CiU i Es-
querra a la seva proposta inicial –re-
nunciant a les referències a l’objec-
tiu de l’estat propi–, els socialistes
no en tenen prou. Ara l’escull que hi
veuen és que el document proclami,
com volen la resta de negociadors,
que el poble de Catalunya és “sub-
jecte polític i jurídic sobirà”, perquè
podria xocar amb l’article 1 de la
Constitució, que situa la sobirania
en mans del poble espanyol.

Recta final del joc negociador
En els últims dies s’han intensificat
els contactes creuats per mirar de
trobar un denominador comú i les
converses es multiplicaran en els
pròxims dies. Fonts de CiU van asse-
gurar que per part seva hi ha predis-
posició a “retocar” la seva proposta
a fi de convèncer el PSC perquè s’afe-
geixi al bloc del sí. La portaveu
d’Unió, Marta Llorens, va mostrar-

se oberta, en declaracions a Catalu-
nya Ràdio, a fer “esforços” i “renún-
cies” per acostar posicions amb els
socialistes. No se’ls vol donar cap
pretext per aïllar-se i ahir el portaveu
del Govern, Francesc Homs, va dir
fins i tot que s’intueix “una possibili-
tat d’acord notablement ampli”.

Però de portes endins a CiU s’es-
tà instal·lant la sensació que el PSC
no sap què vol, o no s’atreveix a do-
nar el vistiplau a la declaració per no
incomodar el PSOE, i busca “mil ex-
cuses” per no moure’s, segons fonts
nacionalistes consultades per
l’ARA. El mateix escepticisme tras-
puava les files d’ERC. Fonts repu-
blicanes van deixar clar que la defi-
nició de Catalunya com a subjecte
“sobirà” és irrenunciable. L’acord
pot arribar si es troba un redactat
amb què el PSC se senti còmode.

L’esprint final negociador tot
just comença avui i és probable que
s’allargui fins al mateix dia 23. I ni
tan sols és segur que s’acabi llavors.
Ahir Llorens seguia obrint la porta
a posposar la votació, si calia, per se-
guir negociant amb el PSC.e

Un dia abans de la cimera per la declaració de sobirania, Francesc Homs veia possibilitats d’un acord. ACN

ERC veu irrenunciable definir Catalunya com a subjecte “sobirà”

Els cinc grups favorables al dret a
decidir celebren avui una cimera al
Parlament per negociar la declara-
ció de sobirania. CiU oferirà retocs
al PSC, però és escèptica en la vo-
luntat d’acord dels socialistes.
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BARCELONA. El Parlament de Cata-
lunya serà escenari aquest matí de
la primera cimera a cinc bandes en-
tre els grups susceptibles de signar
una declaració de sobirania per fer
efectiu el dret a decidir. Els porta-
veus parlamentaris de CiU, ERC,
PSC, ICV-EUiA i la CUP, tal com
ahir avançava l’ARA, es reuniran
per intentar aproximar posicions.
Ningú espera que de la trobada
d’avui ja en surti un acord tancat,
però sí que s’analitzaran les quatre
propostes de redactat presentades
pels grups –CiU i ERC ho van fer
conjuntament– i s’exploraran fór-
mules que puguin satisfer tothom.
L’objectiu és aprovar el text unita-
ri en el ple del dia 23, si és possible
amb una majoria de 107 diputats.
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