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Torra confia a esgotar la legislatura i
no es planteja un avançament electoral
El president preveu posar en marxa el procés constituent abans del 15 d’octubre
Cs lamenta que
es mantingui
“la confrontació”
]Els partits de l’oposició

MANÉ ESPINOSA

Nous càrrecs. Els exconsellers Carles Mundó i Francesc Homs van tornar ahir a l’escena pública
com a nous membres de la Comissió Jurídica Assessora, el màxim òrgan consultiu del Govern
JOSEP GISBERT
Barcelona

“Per descomptat que no em plan
tejo en absolut anar a eleccions”.
El president de la Generalitat,
Quim Torra, es va mostrar ahir ai
xí de rotund quan va expressar,
durant la presentació del pla de
govern que va deixar clar que era
“per a quatre anys”, la seva decidi
da voluntat de no procedir a cap
avançament electoral i d’esgotar,
per tant, la legislatura. “Som cons
cients de l’excepcionalitat del pa
ís”, va subratllar, i va argumentar
que precisament per aquesta raó
“el Govern no es pot permetre de
no fer un pla per a quatre anys”,
per a un mandat sencer com havia
avançat La Vanguardia.

I com a prova de la determina
ció de tirar endavant la legislatura
va constatar la necessitat que la
Generalitat disposi de nous pres
supostos el 2019 i va remarcar, en
aquest sentit, l’interès a començar
a negociarlos tant amb la CUP
com amb Catalunya en Comú, pe
rò, en canvi, no amb el PSC, si més
no mentre persisteixi la indefini
ció del PSOE sobre la seva solució
política per a Catalunya. En
aquests pressupostos, en tot cas, el
Govern no es planteja l’augment
de la pressió fiscal, ni a través de
l’increment dels impostos exis
tents ni mitjançant la creació de
nous impostos, tot i que Torra va
acabar deixant la porta oberta a
ferho: “Quan estàs en una nego
ciació de vegades cal prendre ris

cos, i si n’hem de prendre per
aprovarlos, ho farem”.
Els mateixos riscos que voldria
que prengués el president del Go
vern espanyol, Pedro Sánchez,
respecte a Catalunya. “Si nosaltres
podrem aguantar quatre anys, no
ho sé”, es va sincerar el president
de la Generalitat malgrat la seva
voluntat de completar el mandat,
“però el que sé és que el Govern es
panyol no podrà aguantar sense
fer res”, va advertir. “És hora de
concretar les famoses ofertes de
diàleg”, va reclamar, i va avisar :
“Si no avancem per la via del dià
leg, com pretén que li votem els
pressupostos?”. “És evident que,
si no hi ha cap moviment per part
del Govern espanyol, per a nosal
tres és impossible votar els pres

van lamentar ahir les ma
neres i el fons de la inter
venció del president Quim
Torra, perquè entenen que
manté l’estratègia de con
frontació. El portaveu de
Cs al Parlament, Carlos
Carrizosa, va retreure a
Torra que pretengui acti
var “un nou xiringuito
separatista que és el Fòrum
Social, Cívic i Constituent”,
i va reclamar al Govern
central que enviï al Govern
el requeriment previ a la
intervenció de l’autono
mia. “Torra parteix de la
base que el dia 1 d’octubre
els catalans es van autode
terminar”, va assenyalar
Carrizosa, que lamenta que
es mantingui en la “con
frontació”. Per la seva part,
el PSC va assenyalar que
algunes línies polítiques de
Torra sembla que persis
teixen en errors de l’última
legislatura i que “conduei
xen a l’enquistament del
conflicte polític i social”.
Ferran Pedret va assegu
rar que el full de ruta del
Govern mostra una “insis
tència a edificar en l’aire
estructures d’un Estat
independent”. La portaveu
parlamentària dels co
muns, Elisenda Alamany,
va instar els grups que
donen suport a l’Executiu
català a debatre sobre el
país real “perquè fa massa
temps que parlem de repú
bliques digitals, gestos
simbòlics i proclames, i la
gent està farta de gestos”.

supostos generals de l’Estat”, va
reblar amb referència a la posició
que, arribat el cas, tindran les for
macions que integren el Govern
–ERC i PDECat– al Congrés.
“Tots hem de prendre riscos i apli
car la intel∙ligència, no ens podem
quedar en la retòrica”, va destacar.
Mentrestant, i en espera de com
avança el diàleg amb el líder del
PSOE, dins del pla de govern de la
dotzena legislatura Torra va espe
cificar, com una de les mesures es
trella, que abans del 15 d’octubre
es posarà en marxa l’anomenat
Fòrum Cívic, Social i Constituent,
l’espai de debat que va anunciar en
la seva conferència de principis de
mes i que ha de servir per “comen
çar a establir les bases per a una fu
tura Constitució catalana”. El fò
rum quedarà formalment adscrit
al departament de Presidència
que encapçala Elsa Artadi, amb
una estructura encara per deter
minar, i buscarà la implicació del
conjunt de la ciutadania en el “de
bat constituent” a fi de “traçar les
línies que es proposa el país en la
seva marxa cap a la república”.
El pla de govern presentat pel
president de la Generalitat i apro
vat pel Govern en la seva habitual
reunió dels dimarts també preveu
la recuperació de totes les lleis so

El Govern supedita
el suport al pressupost
de Sánchez
als “moviments”
sobre Catalunya
cials catalanes suspeses pel Tribu
nal Constitucional a partir dels re
cursos presentats al seu dia pel PP.
La intenció és portar nous textos
al Parlament en els casos en què
l’actual Govern del PSOE no retiri
els recursos (de moment només
ho ha fet en un cas). El full de ruta
de la legislatura recull, a més,
l’aposta per dialogar amb l’Estat a
través de la comissió bilateral i in
clou un pla de reparació dels
danys causats per l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució, dins
dels 22 àmbits d’actuació, els
93 objectius, les més de 1.000 me
suresconcretesielsmésde300in
dicadors de seguiment que conté,
alguns dels quals venen dels plans
de govern de les èpoques d’Artur
Mas i Carles Puigdemont.c

Per terra, mar i aire
E L MI RADO R
Jaume Masdeu
Ahir Carles Puigdemont va
estar omnipresent a Brussel∙les.
Va aparèixer per terra, mar i
aire; o per ser més exactes, als
jutjats, les llibreries i les mani
festacions. L’expresident no va
trepitjar físicament el jutjat de
primera instància de Brus
sel∙les, però els seus advocats sí
que van ser molt presents a la
nova baula procedimental de la
demanda que ell i els seus ex
consellers van entaular contra
el jutge del Tribunal Suprem
Pablo Llarena. De moment, pur
procediment, però les dues

parts ja esgrimeixen els seus
arguments fonamentals. La
defensa raona que “Espanya
defensa la immunitat de juris
dicció de corts, tribunals i jut
ges espanyols davant la justícia
belga”, és a dir, que els jutges
belgues no es fiquin a casa dels
altres. Tesi refutada pels de
mandants, que argüeixen que
“no s’està enjudiciant un magis
trat del Suprem, sinó un senyor
que es diu Pablo Llarena que va
fer unes manifestacions priva
des fora de l’àmbit de la seva
jurisdicció”. Demanen un euro
d’indemnització, una minúcia
en metàl∙lic, una bomba en
política, si aconsegueixen gua
nyarlo, esclar. Per saberho,
caldrà esperar: l’audiència serà
com a mínim al febrer o al març.

El que no es va fer esperar va
ser la presentació del llibre de
Puigdemont, La crisi catalana.
Una oportunitat per a Europa,
amb què intenta europeïtzar el
conflicte català . Un llibre en
tres llengües, català, francès i
neerlandès, però sense versió
castellana, ja que cap editorial
espanyola no hi ha mostrat cap
interès. Comença explicant les
arrels de la seva voluntat d’in
dependència recordant que “de
petit no podia dirme Carles”, i
per acabar amb la “meva pro
posta per sortir de la crisi cata
lana”, que seria una mediació
europea, pilotada pel president
del Consell Europeu, Donald
Tusk. Afegim aquí que Tusk
encara no sabia res de la pro
posta, almenys ahir. Amb medi
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Puigdemont ahir a la presó fictícia instal∙lada a Brussel∙les

ació o sense , Puigdemont reco
neix que el diàleg vol temps, i
que val la pena invertirn’hi,
però també va advertir que, si
no hi ha voluntat de diàleg,
l’unilateralisme és “legal i legí

tim”. Una vegada despatxat el
jutjat i acabat el llibre, visita a la
presó, no la de Lledoners, sinó
la fictícia instal∙lada davant la
CE per denunciar la situació
dels presos reals a Espanya.

