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Carod-Rovira i Maragall a la reunió d’ahir del consell executiu, on es va materialitzar la reorganització del govern

C A P A L E S G E N E R A L S

La reorganització situa Bargalló
com a referent d’ERC al govern
Les funcions de Carod es reparteixen entre les conselleries
d’Esquerra, que deixa un departament vacant fins al 14-M

I. Carbó / M. Lasalas
BARCELONA

La reorganització provocada
per la retallada de competèn-
cies a Josep-Lluís Carod-Rovira
i la prevista sortida temporal
de l’exconseller en cap de l’e-
xecutiu converteixen el titular
d’Ensenyament, Josep Barga-
lló, en el referent d’Esquerra
Republicana al govern de la
Generalitat. Bargalló no no-
més assumirà el gruix de les
funcions que fins ara tenia
assignades l’àrea del conseller
en cap, de moment derogada,
sinó que es convertirà en el
referent d’ERC al govern cata-
là quan Carod-Rovira deixi
l’executiu per concórrer com
a candidat per Barcelona a les
eleccions del 14 de març.

El responsable d’Ensenya-
ment és una persona respec-
tada per la seva solvència po-
lítica dins i fora de la formació
republicana, on se’l situa en
l’òrbita del secretari general
del partit. L’aposta per man-
tenir el pacte de govern i pre-
servar les competències que
Carod assumia va donar peu
que dimarts la cúpula del
partit es plantegés agrupar a
l’entorn de Bargalló una ma-
croàrea que assumís en la seva
totalitat les competències que
el líder d’ERC deixava en per-
dre la condició de conseller en
cap.

Conseller pendent
Finalment, però, s’ha optat

per una redistribució entre els
diversos departaments d’ERC,
una solució més acceptable
per als socialistes que la con-
centració en una àrea. Els re-
publicans, però, recorden que
el pacte tripartit els atorga la
facultat de designar el titular
de la conselleria en cap i que,
si bé la sortida de Carod els
deixa amb un conseller
menys, mantenen la potestat
de proveir el càrrec quan ho
considerin oportú.

De moment, el nucli dur de
les carpetes que havia assumit
Carod-Rovira i que marcaven
el seu perfil de número dos del
govern es mantindrà sota la
tutela del fins ara secretari
general del seu departament,
Raimon Carrasco, que passarà
a dependre de Presidència
amb el títol de secretaria ge-
neral adjunta. Sota la seva di-
recció es mantindran, entre
d’altres, la secretaria de Co-
municació i la d’Afers Inter-
departamentals, que dirigeix
Apel·les Carod.

Recuperar la plaça
La resta de funcions es re-

partiran entre Governació,
Ensenyament –que assumirà
Política Lingüística– i Benes-
tar Social, tot i que es man-
tindran al mateix lloc que
ocupaven mentre estaven en
mans de Carod. Això avala
encara més la tesi que ERC no
trigarà gaire a recuperar la
plaça després de les eleccions.

Com a conclusió de la crisi,
l’única retallada que haurà
patit el principal departament

d’Esquerra serà el que afecta
la secretaria d’Afers Exteriors.
Aquesta va ser la competència
que Maragall va prendre al
conseller en cap el primer dia
de la crisi. D’ella només queda
en mans d’ERC la política de

Cooperació al Desenvolupa-
ment, que dirigirà Jesús Ma-
estro. Tot i això, segons l’a-
cord, totes les competències
hauran de conservar el nivell
que s’hi va acordar quan es va
tancar el pacte tripartit.

EL REPARTIMENT

PRESIDÈNCIA

■ La secretaria general del Conseller en Cap passa a ser
una secretaria general adjunta. Raimon Carrasco. D’ell de-
pendran:

■ Secretaria de Comunicació. Miquel Sellarès.
■ Secretaria de Coordinació Interdepartamentals.
Apel·les Carod.
■ Direcció general d’Afers Religiosos. Montserrat Coll.
■ Delegacions territorials del govern de la Generalitat.
■ Política envers la Dona. Marta Selva.

GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

■ Presidència del Consell Tècnic.
■ Política de Cooperació al Desenvolupament. Jesús
Maestro.

ENSENYAMENT

■ Secretaria de Política Lingüística. Antoni Mir.
■ Secretaria general de Joventut. Marta Rosàs.
■ Secretaria general de l’Esport. Rafael Niubó.

BENESTAR SOCIAL

■ Secretaria per a la Immigració. Adela Ros.

Puigcercós va brindar a Carod
l’opció de ser candidat el 14-M

E
l diputat d’ERC al Con-
grés, Joan Puigcercós, va
ser qui va brindar a Jo-

sep-Lluís Carod-Rovira la via
per capitalitzar la crisi i els
atacs originats arran de l’en-
trevista de l’aleshores conse-
ller en cap i secretari general
republicà amb ETA. En una de
les reunions que la direcció
d’ERC va mantenir dimecres a
les dependències de Palau,
Puigcercós va posar a consi-
deració de la resta la reper-
cussió que tindria aquest salt
del líder republicà.

Joan Puigcercós era, fins di-
marts, el cap de llista electe
d’ERC per Barcelona. La deci-
sió no es va prendre de segui-
da i va estar precedida de mo-
ments de gran tensió, ja que
després de la primera entre-
vista amb Maragall, Carod va
sotmetre als seus companys la
possibilitat de trencar el pacte
tripartit, una proposta que no
va ser considerada sinó com a
última opció per la resta de la
direcció. Va ser en aquest
context que es va gestar la

sortida alternativa, que va
anar sent perfilada fins des-
prés de dinar, considerant la
repercussió de plebiscitar a les
urnes l’actuació de Carod-Ro-
vira aprofitant la convocatòria
de les eleccions generals. Cal
recordar que aquesta és una
de les fórmules que el tripartit
estudia per plebiscitar la re-
forma de l’Estatut de Catalu-
nya, en el cas que les institu-
cions centrals espanyoles re-
butgin la proposta aprovada
pel Parlament de Catalunya.

Retrets al líder
En el procés de recerca

d’alternatives, Carod es va ha-
ver de sentir també algun re-
tret per la forma com va
atendre la trobada amb ETA, i
algú li va demanar si havia
estat prou conscient del càrrec
que ocupava. Cal recordar que
la trobada amb l’organització
armada basca era completa-
ment desconeguda per la ma-
jor part de la direcció, i que
l’esclat de la crisi, dilluns pas-
sat, els va sorprendre a tots.


