ara DIVENDRES, 21 DE JULIOL DEL 2017

03

les claus del dia
LES CARES DEL DIA

L’EDITORIAL

La Guàrdia Civil s’exhibeix
en la investigació sobre Gordó
Aquesta ombra de dubte sobre l’aca fotografia de diversos
L’objecte de l’operació d’ahir era deguàrdies civils passejant- manar documentació per reconstruir tual diputat no adscrit encara és una
se per dins del Parlament l’agenda de Gordó, és a dir, saber amb llosa per al projecte de futur que reprede Catalunya vestits de qui es va reunir mentre va ser al Govern. senta el PDECat. Els seus dirigents, i
paisà i tapant-se la cara Amb aquest objectiu diversos agents es en especial la coordinadora general,
amb un mocador va causar ahir estu- van presentar al Parlament, al Palau de Marta Pascal, han de ser capaços de tapor i indignació. Estupor per la imat- la Generalitat, a la seu de la conselleria llar els lligams que encara hi pugui hage nefasta que van donar del cos, i in- de Justícia i al Centre de Telecomuni- ver amb l’etapa anterior i que els pudignació perquè tot plegat va tenir cacions i Tecnologies de la Informació guin vincular amb possibles casos de
més d’exhibició de força en
corrupció o de finançament
irregular. Pascal ja va guaple procés sobiranista que
Resulta incomprensible que no es
nyar un pols quan, aliant-se
d’operació policial seriosa. El
cas del 3% que investiga el tiamb ERC, va forçar l’expulsió
pugui saber amb qui es va reunir
tular del jutjat d’instrucció
de Gordó del grup de JxSí. I
Gordó durant la seva etapa al Govern ara ha d’acabar de deslliurarnúmero 1 del Vendrell és
se d’aquesta herència incòprou important i greu perquè no hàgim d’assistir a aquests nu- (CTTI), on es va dur a terme un escor- moda per afermar el projecte i donarmerets televisius. Perquè, al marge coll. Resulta incomprensible que la in- li solidesa ideològica. A finals de julid’aquests episodis, cal arribar fins al formació sobre les persones amb qui es ol s’espera la sentència del cas Palau i
final del cas 3% sobre presumpte fi- va reunir Gordó no estigui disponible, dilluns vinent Germà Gordó declaranançament irregular de l’antiga tal com dicta ara la llei de transparèn- rà davant del jutge pel cas del 3%. Si el
Convergència i aclarir la responsa- cia. Tot plegat no fa més que augmentar centre liberal vol veritablement refunbilitat concreta de l’exsecretari del les sospites respecte a l’actuació de dar-se haurà de fer-ho sobre pràctiGovern i exconseller de Justícia Gordó i el seu paper en el suposat finan- ques indiscutiblement transparents i
Germà Gordó.
çament irregular de CDC.
amb valentia.
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ANTHONY GARNER

Cristóbal Montoro
Les propostes del comitè d’experts convocats pel ministre
d’Hisenda, que han treballat durant
mig any pel nou model de finançament autonòmic, perpetuen el repartiment actual: no es podrà aplicar el principi d’ordinalitat que reclama Catalunya per corregir el seu
dèficit. El nou model mantindrà,
doncs, l’statu quo. P. 16-17

Ramón Laguarta
La multinacional de begudes
refrescants PepsiCo ha nomenat aquest executiu barceloní,
actual conseller delegat de la firma
a Europa i l’Àfrica subsahariana,
com a nou president executiu. Laguarta exercirà de número dos
mundial de la marca a partir de l’1
de setembre, per sota del president
i conseller delegat el grup, Indra
Nooyi. P. 19

Jaume Cabré
L’escriptor Jaume Cabré és el
guanyador del 21è Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en
Català, que se celebrarà del 8 al 17 de
setembre a l’avinguda de la Catedral
de Barcelona. Cabré compartirà protagonisme amb Paul Auster, convidat especial de la cita, que hi presentarà la seva nova i monumental novel·la: 4 3 2 1 (Ed. 62). P. 07 ESTIU

