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La desautorització del Govern i ERC
deixa Santi Vidal a la corda fluixa
El senador d'ERC detalla en xerrades al territori que el Govern hauria obtingut
"de manera absolutament il·legal" les dades fiscals dels catalans | La portaveu
de l'executiu català, Neus Munté, titlla de "falses" les afirmacions del jutge mentre
Puigdemont també el censura | La cúpula dels republicans es reunirà aquest
divendres amb Vidal per decidir si va més enllà de la reprovació pública

Santi Vidal, en una imatge d'arxiu | Adrià Costa

El jutge i senador d'ERC Santi Vidal està, en aquests moments, a la corda fluixa. Amb les seves
polèmiques afirmacions sobre les actuacions del Govern per fer avançar el procés sobiranista
s'ha guanyat la desautorització pública tant de l'executiu que encapçala Carles Puigdemont com
d'ERC, que ha de decidir si va més enllà de la reprovació pública. D'entrada, el portaveu dels
republicans, Sergi Sabrià, ha anunciat que aquest mateix divendres es reuniran amb Vidal per
donar-li l'oportunitat d'explicar-se. Això no havia de passar i cal ajustarse sempre a la veritat.
L'escoltarem i decidirem", ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio
(http://www.ccma.cat/catradio/) .
I és que les suposades revelacions de Vidal no són menors. Segons ha avançat el diari El País
(http://cat.elpais.com/cat/2017/01/26/catalunya/1485446408_443841.html) , Vidal ha explicat en
almenys cinc xerrades organitzades per ERC qüestions com que el Govern hauria obtingut "de
manera absolutament il·legal" les dades fiscals dels catalans, que en cas d'una victòria
independentista al referèndum "l'estat espanyol no trigarà ni 30 dies a demanar la reunió bilateral
Catalunya-Espanya", que ja existiria un "preacord" amb l'OTAN, o que el sistema judicial d'una
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Catalunya independent ja està dissenyat (conjuntament amb l'actual conseller Carles Mundó).
Tot i que aquest dijous ja es van desencadenar les primeres desautoritzacions públiques, aquest
divendres ha estat la portaveu Neus Munté qui, en nom del Govern, ha titllat de "falses",
"inacceptables" i "molt greus" les afirmacions de Santi Vidal i ha deixat en mans d'ERC decidir si
s'han de prendre mesures contra el senador. En una entrevista a Catalunya Ràdio
(http://www.naciodigital.cat/noticia/124293/govern/titlla/falses/inacceptables/molt/greus/afirmacion
s/santi/vidal) , ha defensat que el Govern està treballant "amb el màxim rigor i amb conductes
exemplars". També el mateix Puigdemont ha reprovat Vidal a través d'una piulada a Twitter on
ha assegurat que "qui pot explicar el que fa el Govern són els seus membres".

Qui pot explicar el que fa el Govern són els seus mebres.I quan s'expressen amb la claredat de
@neusmunte (https://twitter.com/neusmunte) refermen el compromís de fer-ho bé
? Carles Puigdemont (@KRLS) 27 de gener de 2017
(https://twitter.com/KRLS/status/824897091386249217)

La reprovació pública d'ERC
ERC ha desautoritzat les revelacions de Santi Vidal sobre el procés i les ha desvinculades del
Govern. La reacció republicana a la polèmica generada pel senador ha estat immediata. Segons
ha manifestat el portaveu de la formació política, Sergi Sabrià, al seu compte de Twitter, "el que fa el
Govern s'expressa a través dels seus consellers i la Portaveu. En cap cas l'opinió de persones
externes al Govern és vinculant". Sabrià ha reblat que la feina de l'executiu català "és sempre
escrupolosament legal, extremadament eficaç i absolutament transparent. Que ningú ho dubti".
El que fa @govern (https://twitter.com/govern) s'expressa a través dels seus consellers i la
Portaveu. En cap cas l'opinió de persones externes al Govern és vinculant
? Sergi Sabrià (@sergisabria) January 26, 2017
(https://twitter.com/sergisabria/status/824681670817288192)

La nostra feina és sempre escrupulosament legal, extremadament eficaç i absolutament
transparent. Que ningú ho dubti.
? Sergi Sabrià (@sergisabria) January 26, 2017
(https://twitter.com/sergisabria/status/824683330931154947)
La conselleria de Justícia també desmenteix Vidal
Sobre el sistema judicial d'una eventual Catalunya independent, fonts del departament de Justícia
han negat a NacióDigital que Carles Mundó hagi fet cap mena de treball preparatiu amb el senador
en aquest sentit. "El conseller no es reuneix amb Santi Vidal ni li ha encarregat res. Santi Vidal
no té cap vinculació amb el Departament de Justícia", han asseverat.
Els partits de l'oposició també han reaccionat amb rapidesa. CSQEP exigeix que el vicepresident
del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, expliqui les «actuacions secretes» del procés descrites
per l'exjutge. La cap de files de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha demanat explicacions directament
al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. I el coordinador general del PP a Catallunya,
Xavier García Albiol, ha amenaçat Vidal amb denunciar-lo "pels fets delictius que ell mateix ha
detallat que està cometent el Govern de la Generalitat".
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El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha advertit en una entrevista a Catalunya Ràdio
(http://www.ccma.cat/catradio/) que el seu partit demanarà al Parlament totes les dades que es
desprenen de les declaracions de Vidal. El líder dels socialistes considera que es tracta de
declaracions "molt greus", tot i que ha afirmat que si el Govern vol fer un referèndum "il·legal" en
algun moment "s'haurà de saltar la llei".
Vidal, que ara exerceix de senador d'ERC després de ser suspès del seu càrrec com a jutge
(http://www.naciodigital.cat/noticia/120191/santiago/vidal/confiava/suprem/diria/suspensio/era/deci
sio/politica) per participar en la redacció d'un esborrany de Constitució catalana, compagina la seva
tasca al Senat amb la participació en xerrades sobre el procés català arreu de Catalunya.
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