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ERC es prepara per assumir la
conselleria d'Interior
Els republicans dissenyen des de fa mesos una reforma integral del model de
seguretat, una de les carpetes que més dificultats generen en la negociació
oberta amb la CUP per formar Govern

Pere Aragonès, davant de dos agents dels Mossos d'Esquadra. | ACN

Al gabinet de Pere Aragonès no va suposar cap sorpresa que Pere Ferrer, director dels Mossos,
fes costat als Mossos d'Esquadra i ajornés el debat sobre el model d'ordre públic que havia
proposat feia tan sols unes hores el conseller d'Interior, Miquel Sàmper. Havia existit coordinació
entre el missatge de Ferrer i el posicionament d'Aragonès, que ha esperat a comparèixer fins
aquest dilluns (https://www.naciodigital.cat/noticia/216308/aragones-crida-calma-alerta-saquejarcomercos-cremar-mobiliari-no-es-llibertat-expressio) , completats sis dies d'aldarulls al carrer des
de l'empresonament del raper Pablo Hasél ( https://www.naciodigital.cat/noticia/215945/mossosentren-universitat-lleida-detenen-pablo-hasel) . Els moviments entre bambolines d'aquests dies
s'emmarquen dins d'una tendència de fons que desembocarà -sempre en funció de si hi ha un
acord per posar en marxa el nou Govern- en l'assumpció d'Interior per part d'ERC. Un cop
Aragonès ha superat Junts per un escàs marge https://www.naciodigital.cat/noticia/215911/illa(
guanya-pero-nomes-aragones-pot-ser-president) , els republicans es preparen per governar una
conselleria que no han controlat en tota l'etapa autonòmica.
Fonts governamentals consultades per NacióDigital assenyalen que el disseny d'un model d'ordre
públic "integral" fa mesos que es treballa des de la maquinària republicana. Interior és la carpeta
més calenta de la negociació establerta per formar Govern després de les eleccions del 14-F,
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perquè l'actuació dels Mossos a l'hora de frenar les protestes els ha situat de nou a l'ull de l'huracà
(https://www.naciodigital.cat/noticia/216134/errors-dels-mossos-aldarulls-irrompen-negociacionou-govern) . Fins al punt que Junts, el partit de Sàmper, ha estat crítica amb maniobres
"inacceptables" de la policia catalana. El partit fa costat al cos, com ha reiterat Elsa Artadi, però al
mateix temps demana ser "exigent" a l'hora d'investigar actuacions que podrien haver estat
allunyades dels protocols. Sàmper, això sí, ha admès haver-se sentit "molt sol" aquests dies.
Durant la campanya electoral, Aragonès ja va avançar que la "feminització" de tota l'acció del
Govern havia d'impregnar també la conselleria d'Interior i que es prioritzaria el fet de posar-hi al
capdavant una consellera (https://www.naciodigital.cat/noticia/215329/erc-promet-gratuitateducacio-anys-proxima-legislatura) . La primera consellera del ram va ser Maria Eugènia
Cuenca, de CiU. Més tard vindria la socialista Montserrat Tura, la dirigent que més ben valorada
i continua estant per part del cos dels Mossos. L'experiència de Joan Saura, que va assumir
Interior amb el segon tripartit, no va ser satisfactòria. Es va convertir en el primer conseller del ram
que no era del partit que ostentava la presidència.
[noticiadiari]2/216314[/noticiadiari]
Aragonès -de qui fonts governamentals que han coincidit amb ell en reunions al llarg dels últims
dies detallen que ja intenta "exercir" com a president- ha estat taxatiu amb els manifestants més
abrandats i protagonistes d'actes de vandalisme les últimes nits al Passeig de Gràcia. "El saqueig
de comerços, crema de mobiliari públic i enfrontament amb els Mossos no són llibertat de
manifestació i d'expressió", ha assenyalat el vicepresident des de l'edifici d'Economia a la Zona
Franca de Barcelona. També ha defensat l'existència d'una unitat com la Brimo, per bé que s'ha
obert a reformes. Aquesta és una de les exigències de la CUP per pactar el rumb de la
legislatura.
Si la carpeta dels Mossos és al centre del debat aquests dies no és només per les imatges dels
últims dies, sinó perquè impacten directament en la negociació oberta amb la CUP per dotar la
legislatura d'estabilitat. Entre les demandes (https://www.naciodigital.cat/noticia/216281/cup-esveu-molt-lluny-entrar-al-govern-pero-ofereix-ser-mesa-parlament) que han plantejat els
anticapitalistes -referèndum, amnistia, pla de xoc social- s'hi suma un "pacte antirrepressiu" dins
del qual s'hi situa el canvi de model policial. Després de reunir-se amb els negociadors de Junts,
la CUP va exigir la dimissió de Sàmper, que al cap de pocs minuts va comparèixer per demanar un
debat urgent sobre el model d'ordre públic.
"ERC ha entès que per ser un partit d'ordre ha de gestionar Interior", assenyala un dirigent
governamental consultat. "Encaixa dins la nova CDC que volen encarnar", afegeix una altra veu
amb ascendència a Interior amb un bri d'ironia. Els quatre últims consellers han acabat afectats
per les turbulències polítiques: Jordi Jané va plegar pel desacord amb el rumb del referèndum i
per com es prenien les decisions en el Govern de Carles Puigdemont; Joaquim Forn ha acabat a
la presó per l'1-O https://www.naciodigital.cat/noticia/187428/condemnats/sedicio)
(
; Miquel Buch
va ser cessat per Quim Torra
(https://www.naciodigital.cat/noticia/208076/chacon/buch/vilallonga/estat/consellers/cessats/torra)
després de mesos de discrepàncies; Miquel Sàmper, tot i haver restituït el major Trapero, ha rebut
crítiques fins i tot des del seu partit.
[noticiadiari]2/216265[/noticiadiari]
Aquest dilluns, Elsa Artadi, portaveu de la formació, ha evitat garantir si Sàmper continuaria en el
proper Govern amb l'argument que la negociació no es trobava ni molt menys en la fase de
repartiment de responsabilitats. En tot cas, fonts de Junts assenyalen que el conseller es volia
presentar a les primàries per ser a les llistes al Parlament i que des del partit se li va demanar que
no ho fes amb l'argument que comptaven amb ell pel futur executiu. El seu nom, juntament amb
el d'Àngels Ponsa -Cultura- i Meritxell Budó -Presidència-, és un dels que té números per sortir de
l'equació governamental en funció de quin sigui el repartiment entre ERC i Junts.
La negociació per formar Govern és encara molt preliminar, vigents com són els vetos creuats
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entre Junts i els comuns. Els primers exigeixen a Aragonès que plantegi una proposta en ferm
sobre com aterrar a nivell estratègic, tant a Barcelona com a Madrid, haver superat el 50% de
vots independentistes; els segons reclamen un gir a l'esquerra que passi per deixar fora de
l'executiu la formació de Carles Puigdemont. La CUP reuneix aquest dissabte el seu consell polític
amb la carpeta d'entrar a l'executiu damunt la taula i espera arribar-hi amb més concrecions per
part dels negociadors d'ERC. A Aragonès se li multiplica la feina per formar Govern i, si arriba a
Palau, té tots els números d'haver de gestionar per primera vegada la conselleria d'Interior.

https://www.naciodigital.cat/noticia/216305/erc-es-prepara-assumir-conselleria-interior
Pagina 3 de 3

