
El president de la Genera-
litat, Pere Aragonès, va
considerar que el pacte
d’investidura amb Junts
ha quedat “superat ” i, per
tant, també l’acord que
implicava que la presidèn-
cia del Parlament era per
al grup que presideix Lau-
ra Borràs. Amb tot, en de-
claracions a La 2 i Ràdio 4,
es va mostrar obert a “es-
coltar” si Junts vol “refer
propostes”, afegint-hi que
correspondrà a Junts dir
què passa en cas d’una
condemna a la seva líder i
va passar la pilota a la seva
teulada. Tot i assegurar
que no volia avançar esde-
veniments i que caldrà
parlar-ne quan hi hagi una
sentència del judici, que
podria comportar la inha-
bilitació per a càrrecs pú-
blics de Borràs, sí que va
recordar que va ser Junts
qui va “trencar” el pacte
d’investidura i qui va mar-
xar del govern després de
fer una consulta entre els
afiliats el 6 i 7 d’octubre
passat.

En una entrevista al
programa Cafè d’idees de
La2, el president va ex-
pressar que des d’un punt
de vista personal “evident-
ment que em preocupa i
em sabria molt de greu”
una possible condemna a
Borràs amb la consegüent
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Aragonès espera una proposta de
Junts per presidir el Parlament

inhabilitació, i un cop més
va voler recordar que
“l’acusació que se li fa no té
res a veure amb la repres-
sió política”, sinó amb les
irregularitats de contrac-
tació quan dirigia la Insti-
tució de les Lletres Catala-
nes.

Crític amb Junts
Tot i la mà estesa per tor-
nar a negociar la presidèn-
cia del Parlament, el presi-
dent va parlar del paper de
Junts en la negociació del
pressupost al Parlament
en considerar que presen-
tava esmenes només amb
“la voluntat de generar
fractura, de generar es-
querda” per erosionar el
govern.

També es va referir a la
proposta d’acord de clare-
dat a l’Estat que el setem-
bre passat va proposar en
seu parlamentària per de-
finir com i quan Catalunya
pot exercir el seu dret a de-
cidir i va explicar que no
ha convocat cap reunió
amb els partits catalans
perquè “no hi ha garanties
que vagi una mica bé” i que
no serveixi per “tirar-se les
propostes pel cap”. Tam-
poc va donar el procés de la
taula de diàleg per tancat,
admetent que el compro-
mís de Pedro Sánchez “és
molt millorable”, però
considera que “l’aprofun-
diment de la negociació
encara ha d’arribar”. ■
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Els hospitals pirinencs ja poden
practicar avortaments quirúrgics
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Després d’anys de reivin-
dicació ciutadana, els qua-
tre hospitals del Pirineu:
l’hospital comarcal del Pa-
llars, la Fundació Sant
Hospital de la Seu d’Ur-
gell, l’Espitau Val d’Aran i
l’hospital de Cerdanya ja
poden practicar tant l’a-

vortament farmacològic
com el quirúrgic. Diversos
col·lectius feministes feia
temps que denunciaven
que les dones no tenien
possibilitat d’accedir a un
avortament quirúrgic a les
comarques de l’Alt Piri-
neu, l’Aran i la resta de la
demarcació de Lleida sen-
se haver de desplaçar-se
de regió sanitària. ■
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