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S’inicia el
trasllat de
Forn, Rull
i Turull

Els exconsellers
hauran de suportar
la mateixa processó
de 3 dies i faran nit
a la presó de Zuera

Sánchez-Torra:
bona sintonia
amb poc fons

Un equip de
l’Autònoma
cura l’obesitat
i la diabetis 2

La teràpia ha donat
resultats en ratolins
i s’haurà de provar
amb animals
més grans

Els presidents Quim
Torra i Pedro Sánchez,
ahir durant la reunió a La
Moncloa ■ BALLESTEROS / EFE

AUTODETERMINACIÓ El president català celebra que l’espanyol admeti que
s’està davant un problema polític però l’avisa que la solució ha de ser que els catalans
votin HORITZÓ Es comprometen a discutir solucions en una futura trobada
Montse Oliva
MADRID

La principal conclusió de
la reunió entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el català, Quim Torra, és que havia estat una
trobada oberta i que el to
distava molt de la crispació que s’intuïa en les últimes que s’havien mantingut entre els representants dels dos governs.
Perquè, més enllà d’activar uns òrgans bilaterals
paralitzats durant anys,
pels dos interlocutors la cita a La Moncloa va servir
per constatar que és possible dialogar i admetre que
avui entre Catalunya i l’Estat hi ha un “problema polític” que s’ha de poder resoldre per aquesta via.
Una altra cosa és que ahir

LES FRASES

no hi hagués cap mena de
concreció i que qualsevol
indici que sigui possible
avançar en la solució
s’haurà de discutir en successives trobades. El canvi
substancial va ser, doncs,
que, després d’anys d’allunyament, s’han assegut i
han pogut “parlar de tot”. I
aquest és el principal valor
que el cap de la Generalitat atorgava a la reunió.
Torra ja donava per fet
que hi hauria una segona
volta a la tardor, a Barcelona, si bé no va voler especificar la data. Pel president
català la resposta només
pot ser una, i va alertar
que el seu govern no pensa
renunciar-hi, i és que al final del camí els catalans
“puguin votar”. “La solució política s’ha de basar
en l’autodeterminació”,

reblava. “Aquest és el punt
principal de futures negociacions”, tot admetent
que no havia proposat un
referèndum pactat i que
tampoc en aquesta ocasió
Sánchez ni tan sols havia
posat damunt la taula la
qüestió de la reforma
constitucional –un dels
elements cabdals del discurs socialista dels últims
—————————————————————————————————

Torra centra la
seva reivindicació
en presos i
autodeterminació
—————————————————————————————————

anys–, però sí que li va reiterar la seva aposta per a la
plurinacionalitat de l’Estat. En tot cas, per aconseguir la fita de la qual el dirigent català insistia que no

es desdiran, asseverava
que “caldrà intel·ligència
col·lectiva”. I si finalment
no és així, avisava que no
s’abandonarà cap via per
arribar a la independència.
Dos qüestions cabdals
Torra havia acudit a la cita
a La Moncloa amb dos temes centrals: plantejar el
dret a l’autodeterminació i
la situació dels presos polítics. El primer, en tot cas,
va capitalitzar bona part
de les més de dues hores
de conversa. I si bé el català es va endur un no com a
resposta, no amagava la
importància que Sánchez
hagués escoltat –“i fins i
tot ha pres notes”, incidia– els arguments a favor
d’admetre un dret que, segons recordava, està em-

parat pels àmbits internacionals. Va ser doncs, una
primera presa de contacte
entre dos espais institucionals que, segons emfasitzava ahir el català, es re-

coneixen des de la bilateralitat i des dels respectius
projectes polítics, però
també des de la discrepància de les posicions.
A banda del nul avanç

❝ ❝ ❝ ❝ ❝

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Conflicte polític

El dret a
l’autodeterminació

Comissió bilateral

Presos polítics

Trobada a Barcelona

A Catalunya hi ha una crisi
política a la qual aquest
govern vol donar una
resposta política

El dret a
l’autodeterminació no
existeix com a dret en
cap democràcia del món

La comissió no es
reuneix des del 2011. La
ministra Meritxell Batet
en serà la presidenta

No hi ha presos polítics al
nostre país. No hi ha cap
marge respecte a les
decisions del poder
judicial

Que Torra convidi
Sánchez és una situació
normal. La reunió es pot
fer en qualsevol moment
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L’escenificació
Anna Serrano

“Ha estat una reunió llarga.” Va ser una de les frases més
repetides per la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, en la compareixença posterior a la trobada entre
Quim Torra i Pedro Sánchez, ahir a La Moncloa. “I de treball”, hi afegia. L’escenificació d’un cert retorn a la normalitat institucional entre els governs estatal i català
–perduda amb Mariano Rajoy– era, en realitat, el gran

objectiu d’una trobada que acaba amb escassos avenços. Retirada dels recursos a les lleis de pobresa energètica, canvi climàtic i accés universal a la sanitat i activació de la comissió bilateral a banda, l’entrevista ha servit
per constatar que els dos executius poden parlar de
tot. I que les posicions –oposades– es mantenen. Iniciat el diàleg, quin és el següent pas?

Una carpeta política i judicial
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

pel que fa a l’acceptació del
dret a l’autodeterminació
–La Moncloa va deixar
clar que només s’avindria
a discutir com aprofundir
en l’autonomia, això sí,

sentenciant que ja existeix un alt grau de descentralització–, tampoc pel
que fa a la situació “injusta” que va voler denunciar
envers els antics membres

del govern català, de Carme Forcadell i de Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez es
va trobar una major comprensió. Tot i això va voler
deixar clar que els presos

no eren objecte de cap negociació. La vicepresidenta de l’executiu espanyol,
Carmen Calvo, subratllava que no es considera que
hi hagi presos polítics i

Quim Torra va assegurar que
no s’havia arribat al detall en
assumptes com ara les qüestions que afecten els òrgans
bilaterals, si bé va mostrar el
seu interès perquè els òrgans
es posin a treballar com més
aviat millor, atès que han deixat de fer-ho des del 2011, i això afecta els capítols d’inversions i traspassos de competències. També es va endur el
compromís de Pedro Sánchez que es revisaran i, si cal,
es retiraran els diversos recursos que l’executiu de Ma-

riano Rajoy va plantejar contra lleis socials catalanes que,
a hores d’ara, estan aturats
pel Tribunal Constitucional.
La falta de concreció, però,
no ha impedit que es posés
damunt la taula l’interès de la
part catalana per col·laborar
a revertir algunes de les normes més polèmiques de
l’etapa del PP, com ara la llei
mordassa, i també per avançar en l’eliminació de tots els
vestigis del franquisme, començant pel futur del Valle de
los Caídos.

que, en tot cas, l’executiu
espanyol procurava deixar constància que no té
marge de maniobra davant decisions judicials.
En el que sí que van coincidir els dos interlocutors és en el clima positiu
de la trobada. Torra la qualificava de “llarga i sincera” i l’entenia com una reunió “de treball”. També
des de La Moncloa s’emfasitzava que havia anat
més enllà de la simple cita
protocol·lària i que s’havien entrat a discutir diversos assumptes que
s’havien inclòs en l’agenda
que havien preparat la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i la
consellera de la Presidència, Elsa Artadi. Això sí,
Calvo puntualitzava que el
bon to no havia evitat que
Sánchez hagués mostrat
“fermesa” en qüestions
com ara el dret d’autodeterminació i a negar que a
l’Estat hi hagi presos polí-

tics.
Al marge de la nova trobada que hi pugui haver
els pròxims mesos entre
els dos presidents, Sánchez ja ha expressat la seva intenció de fer-se força
més present a Catalunya. I
una de les visites que ha
avançat és als actes de recordatori del primer aniversari dels atemptats de
Barcelona i Cambrils, en
els quals Torra va assegurar ahir que es mantindrà
el vet de la Generalitat al
rei Felip VI tot recordant
que el cap de l’Estat encara no ha demanat perdó
pel seu discurs del 3-O, i hi
va afegir que així ho havia
fet saber a Sánchez. “No el
convidarem a cap acte”,
assegurava el president.
Durant la reunió, Torra
també va plantejar a Sánchez que es posés fi d’una
vegada a la “persecució”
policial i judicial a la qual
s’ha vist sotmès l’independentisme. ■

❝ ❝ ❝ ❝ ❝

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Presos polítics

Conflicte polític

El dret a
l’autodeterminació

Comissió bilateral

Celebrem que es
reconegui que estem
davant un problema
polític al qual s’ha de
respondre políticament

El govern de Catalunya
no renuncia a cap
fórmula per arribar a la
independència

S’ha de reunir com abans S’ha d’acabar la
persecució de les
millor. Ha d’abordar
persones per les seves
molts temes
idees

Trobada a Barcelona
En breu hi haurà una
segona reunió. Un
problema de vuit anys és
difícil que es resolgui en
dues hores
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Ratafia i passeig al jardí
GEST · Torra entra amb el llaç groc a La Moncloa i regala a l’amfitrió un licor que ve de l’expressió llatina ‘rata fiat’ utilitzada
per tancar acords OBSEQUI · També li lliura un llibre fotogràfic de la Val d’Aran i un de mapes CLIMA · Sánchez descobreix
un president “educadíssim” i interessat per l’autodeterminació i per veure la font on Machado es veia amb l’amant Guiomar
David Portabella
MADRID

M

inuts abans d’embarcar
al TGV de les vuit del
matí rumb a Madrid, el
president Quim Torra
anunciava el propòsit de la primera
visita a La Moncloa: “Cap a Madrid
a explicar a Pedro Sánchez la gravíssima situació que l’Estat espanyol ha creat a Catalunya. I amb voluntat d’escoltar la solució que proposa.” Qui l’esperava a dues hores i
mitja de tren però a anys llum en
l’opinió sobre l’autodeterminació,
el president del govern espanyol,
no es podia imaginar encara el que
li demanaria el seu visitant vingut
des de Barcelona, perquè no ho ha
demanat mai ningú a La Moncloa.
Un referèndum pactat? No. Poder
veure la font del jardí on el poeta
Antonio Machado es veia amb el
seu últim gran amor, la poetessa Pilar de Valderrama –coneguda com
a Guiomar– i que l’hispanista Ian
Gibson va poder documentar el
2006 que existia i que era al complex presidencial espanyol.
El passeig pels jardins del Palau
de La Moncloa va ser l’escenificació
de la sintonia nascuda en una llotja
de Tarragona als Jocs Mediterranis
de Tarragona i testada en dues hores i mitja d’un matí del juliol madrileny. Conscient que un president de la Generalitat no entrava a
La Moncloa en públic des que el 20
d’abril del 2016 ho va fer Carles
Puigdemont –el gener del 2017 hi
va tornar per veure’s amb Mariano
Rajoy però ja en secret–, Torra va
portar per primer cop el llaç groc al
complex presidencial però alhora
no va voler acudir amb les mans
buides a la primera cita amb Sánchez i va triar tres regals: el llibre
fotogràfic sobre la Val d’Aran titulat Aran, un país, el compendi de
mapes de Catalunya Imago Catalonia i una ampolla de ratafia Corriols. “No serà per càmeres!”, exclamava Sánchez davant l’esclat dels
flaixos. “La veritat és que hi ha una
certa expectació... Esperem que hi
responguem!”, compartia Torra.
Sánchez es va mostrar encantat
amb els llibres –ell estiueja a la Val
d’Aran– i els va fullejar amb cura
davant els fotògrafs, però les ganes
d’agradar no van poder dissimular
que era la primera ampolla de ratafia que veia a la seva vida. “És anisat? Ah!?”, demanava Sánchez a
Torra amb un interès sobrevingut.
“Per nosaltres és el paisatge”, li va

Torra i Sánchez conversant distesament ahir a La Moncloa amb l’ampolla de ratafia Corriols sobre la taula ■ ACN

explicar Torra, que fa una setmana
era a Santa Coloma de Farners en
un taller d’elaboració d’aquest licor.
“La ratafia ens uneix, ens diverteix
i és part de nosaltres mateixos.
Fem ratafia per saber d’on venim”,
va dir Torra aquell dia. Oferta ahir
—————————————————————————————————————————————

Sis anys de quietisme del
gallec Rajoy encara pesen
i alguns titulars parlaven
d’“orujo català”
—————————————————————————————————————————————

com a regal a La Moncloa, però, la
ratafia era un subliminar missatge
d’entesa –el nom ve de l’expressió
llatina rata fiat (així sigui) utilitzada per tancar acords. “És bon senyal que et regalin ratafia”, presumia un alt càrrec de Sánchez al final de la cita tot i que hores abans
no s’hauria imaginat interpretant
el missatge d’una ampolla. Però sis
anys de quietisme del gallec Rajoy
encara pesen i els primers titulars
parlaven d’“orujo català”.
Tot i que l’alcohol és un remei a
la timidesa i un salconduit per a les

relacions socials, a Sánchez i Torra
no els va caldre ahir desprecintar
l’ampolla de ratafia per sintonitzar,
perquè el líder de Ciutadans, Albert
Rivera, havia actuat amb ells dos
d’alcavota involuntària. “Torra ens
anomena bèsties tarades, als espanyols!”, es va tornar a escandalitzar
Rivera ahir als platós. Però el que
no va calcular Rivera és que, quan
l’expectativa que crees sobre algú
cada matí és que és un racista que
crida «bèstia tarada» al primer espanyol que veu pel carrer, aquest
algú pot resultar encantador quan
entra a casa teva amb dos llibres i
un licor i et pregunta per la família.
I això és el que va succeir ahir en les
dues hores de reunió, al final de les
quals el president espanyol airejava
la satisfacció de descobrir en Torra
un home “educadíssim” que no és
el dels prejudicis que ell tenia per
Twitter. “M’he trobat un president
Sánchez que escoltava i que prenia
notes, i això m’ha agradat”, hi afegia Torra sabent que el desdeny de
Rajoy també li situava l’expectativa
de partida tan baixa que la cortesia
ja era celebrada. De fet, el president

150

minuts de reunió van
compartir ahir Sánchez i Torra en la que
és la seva primera cita
oficial a La Moncloa.

català va recordar a Blanquerna
que l’expectativa era no ser-hi: “Qui
hauria de ser aquí és el president
Puigdemont.” L’amargor de tenir
presos polítics i exiliats li va arribar, a Sánchez, també de la manera més humana. “A fora d’Espanya,
jo tinc l’opció d’abraçar companys
que aquí no puc abraçar perquè són
a la presó”, li va fer notar Torra.
El desglaç de dir-se les veritats a
la cara no va impedir que Sánchez
compartís al final amb Torra un
passeig pel jardí de La Moncloa, la
deferència que els presidents espanyols reserven tradicionalment a
caps d’estat i visites entranyables.
Va ser al jardí on els va sorprendre
la gossa Turca –la mascota de la família Sánchez-Gómez– i més tard
les dues filles del president corrent
amb unes amigues, abans de trobar
per fi la font de les cites secretes de
Machado i Guiomar i que inspiraria
a la poetessa El jardín de la fuente.
Sánchez no sap encara quin gust té
la ratafia, però sí que el desdeny de
Rajoy havia macerat molt més
temps del que es recomana amb
qualsevol licor. ■
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La cleda bilateral
2011 · Sánchez i Torra acorden recuperar l’estatutària comissió bilateral Generalitat-Estat després de set anys d’inactivitat
per abordar transferències i “normalitzar” relacions SOCIALISTES · La ministra Batet i el conseller Maragall presidiran la
trobada INFRAESTRUCTURES · Calvet reclama el “traspàs complet” del servei de Rodalies, és a dir, trens, vies i estacions
Malgrat tot, Torra va reconèixer
que, de les comissions, “se n’ha parlat poc” en les dues hores i mitja de
desglaç amb Sánchez. El govern volia posar l’accent en l’autodeterminació i en els presos polítics i exiliats més que no pas en polítiques
sectorials concretes. Tanmateix,
pel president les comissions són
“el lloc natural i idoni” per tractar
els 45 punts de greuges i incompliments de l’Estat. La voluntat de les
parts és que la bilateral es reuneixi
“ja en les dates que es puguin trobar
ràpidament”, segons Calvo. No serà
abans de deu dies, el mínim regulat
per convocar-la.
El conseller Calvet ja té ordre del
dia per a la comissió bilateral d’Infraestructures. Hi vol abordar el
“traspàs complet” del servei de Rodalies a la Generalitat. En la seva
primera compareixença al Parlament després de prendre possessió
del càrrec, el conseller va donar
per fet ahir que aquesta qüestió
“s’afrontarà” no solament en la reunió sectorial, sinó també en la primera bilateral encapçalada per Maragall i Batet. Segons Calvet, el traspàs de la gestió del servei de Rodalies, del 2010, “va ser incomplet”.
Tan incomplet que es va fer un traspàs sense trens, sense vies i sense
estacions. El conseller també va de-

Emili Bella
BARCELONA

L’

última reunió de la comissió bilateral GeneralitatEstat es va celebrar el 19
de juliol del 2011 i la presidien Josep Antoni Duran i Lleida
(per part catalana) i l’aleshores vicepresident del govern espanyol,
Manuel Chaves. El dia abans, el govern havia rebaixat substancialment les expectatives i finalment
Catalunya en va arrencar, si es pot
dir així, la majoria en una “junta de
vigilància” de l’aeroport del Prat
(però no pas en la privatització), la
creació d’un grup de treball per planificar el traspàs de les bonificacions
a la contractació d’àmbit autonòmic,
la cessió de 150 edificis propietat de
la Seguretat Social i altres escorrialles. “No és una transferència qualsevol”, s’esforçava a remarcar l’exlíder de l’extinta Unió per reivindicar
el traspàs patrimonial. El de les beques va quedar a l’aigüera.
Després de set anys de travessia
pel desert, la comissió es tornarà a
reunir pròximament amb un ordre
del dia més ambiciós. Es rescatarà
un instrument estatutari per a la
realitat del 2018, que es vol republicana. Aquesta és la cleda que ofereix Sánchez, en què Sant Jaume
espera que transitin els 45 punts
que Carles Puigdemont va presentar a Mariano Rajoy al marge de
l’autodeterminació en l’última trobada entre presidents a La Moncloa
abans de la d’ahir entre Quim Torra
i Pedro Sánchez, el 2016, i la presidiran la ministra Meritxell Batet
i el conseller Ernest Maragall.
A més del titular d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, hi acudirà el vicepresident, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Elsa Artadi;
la secretària general d’Acció Exterior, Mercè Salvat, i el delegat del
govern a Madrid, Ferran Mascarell.
El govern enviarà, doncs, dos gats
vells del socialisme català a negociar amb la ministra del PSC. Maragall té avui el carnet d’ERC i Mascarell es va presentar amb la llista de
Junts per Catalunya.
També es reuniran la comissió
mixta de Transferències Estat-Generalitat (el govern hi enviarà Artadi), la d’Afers Econòmics i Fiscals
(Aragonès) i la comissió bilateral
d’Infraestructures (Damià Calvet,
conseller de Territori i Sostenibilitat). Les dues primeres no se celebraven des del novembre del 2010

—————————————————————————————————————————————

El president creu que
les bilaterals són “el lloc
natural i idoni” per tractar
els 45 punts de Puigdemont
—————————————————————————————————————————————

Torra va demanar a Sánchez visitar als jardins de La Moncloa la font en què Antonio Machado se citava
en secret amb Pilar de Valderrama, la Guiomar dels seus versos ■ EFE / FERNANDO CALVO

2007

Es va reunir l’última comissió bilateral d’Infraestructures entre els dos
governs.

i la darrera, des de l’abril del 2007.
La vicepresidenta espanyola,
Carmen Calvo, va parlar ahir de “recuperar drets i coordinar acords”
en les reunions de treball que s’estableixin, en matèria de política social, treball, dependència i en l’impuls del corredor mediterrani. Així
mateix, va fer referència a l’aixecament del vet a lleis catalanes socials
(pobresa energètica, canvi climàtic,
universalitat de la sanitat pública...). Per Calvo, serà la manera
d’abandonar la política de conten-

ciosos interposats per Madrid a cada pas català en el marc de “la normalització de relacions” entre les
dues administracions. En diuen
normalització de relacions, però
es tracta simplement de complir la
llei, ja que, com va admetre la mateixa vicepresidenta espanyola,
s’està incomplint l’Estatut només
pel fet que la bilateral no s’ha convocat durant anys. En concret, la carta catalana estipula que la comissió
“es reunirà dues vegades a l’any i
quan ho sol·liciti una de les parts”.

nunciar que l’Estat no ho va acompanyar d’un finançament adequat.
Entre els anys 2008 i 2015, dels
4.000 milions d’euros d’inversió
previstos, només se’n va executar
al voltant d’un 10%. “Creiem que,
per millorar Rodalies, l’única mesura efectiva és assolir les plenes
competències sobre infraestructures ferroviàries dins del territori de
Catalunya”, va assegurar el conseller per reivindicar la “cessió completa” d’aquest servei.
El conseller va advertir que la reclamació dels trens serà només “un
dels punts” a tractar en les comissions. En concret, era el número 30
dels 45 de la llista d’Artur Mas ampliada per Puigdemont. El número
31 era el model de gestió centralitzada de ports i aeroports, res a veure amb la majoria testimonial no decisiva al Prat amb què es conformava Duran i Lleida fa set anys. ■
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Els principals partits independentistes –a les imatges, Maria Senserrich, del PDeCAT, i Sergi Sabrià, d’ERC, ahir a la tarda– van trobar a faltar avenços ■

Lamenten que no s’avancés
gens en la situació política

a ERC i el PDeCAT valoren que es pogués parlar d’autodeterminació però deploren que no s’hi donés
resposta ni alternativa a La CUP no veu diferències amb el PP, i els comuns demanen diàleg intern
Ò. Palau
BARCELONA

Un primer pas per poder
reprendre el diàleg però ni
de bon tros suficient, i fins
i tot nul pel que fa a avenços en la situació política.
Així valoraven els dos
grans partits que donen
suport al govern, ERC i el
PDeCAT, els resultats de
la reunió a La Moncloa. El
president del grup republicà al Parlament, Sergi Sabrià, agraïa el “canvi de
formes” a l’altra banda,
traduït en “bones paraules
i bona predisposició”, però
lamentava que no s’avancés gens ahir, ja que “esperava més” d’una trobada
que no va aportar “cap
més novetat”, vist que

continua negant-se l’exercici d’un dret universal
com el d’autodeterminació, fet que veu “indispensable” per solucionar el
conflicte. Encara més, veu
“especialment
sorprenent” que el 2018 no s’accepti, quan democràcies
consolidades com el Canadà o la Gran Bretanya, que
tampoc ho tenien en els
seus ordenaments jurídics, hi van saber donar
curs. “L’Estat espanyol és
l’anomalia”, apuntava Sabrià, que, això sí, confia
“poder avançar i parlar
d’autodeterminació seriosament” en properes reunions. El republicà, a
més, demanava un canvi
de criteri a la fiscalia sobre
els presos polítics, fet que

Satisfacció del PSC, i dures crítiques de Cs i el PP
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Des del PSC, Miquel Iceta es
mostrava satisfet que es recuperés un “diàleg normalitzat i sincer”, i apostava perquè
tingui continuïtat en les comissions bilaterals. “Estem
en un moment propici, la feina pendent és moltíssima”,

s’engrescava, i també tenia
dures crítiques a la CUP però
sobretot a Cs, perquè “només
busquen el conflicte i dificultar l’entesa”. Precisament Inés Arrimadas lamentava que
Sánchez “confon Catalunya
amb el separatisme”, i denun-

ciava, com va fer el PP, que
mig país no va ser representat
a la reunió. Per ella, el govern
espanyol està “legitimant i tapant” per interès polític l’actuació de l’independentisme i
empara que continuï “l’obsessió processista”.

seria “benvingut” i fins i tot
“imprescindible que es produís immediatament”.
En termes similars s’expressava la portaveu del
PDeCAT, Maria Senserrich, que s’alegrava que la
trobada ja suposa un canvi
de criteri d’acord amb el
que “feia anys” que reclamava el govern. Senser-

rich, que reclamava que a
més de les lleis anunciades
s’aixequi el vet a les que inclouen polítiques fiscals i
ambientals, la veia una reunió “satisfactòria”, que
tanmateix “continua sense
donar resposta a la realitat
de la situació política” catalana, ja que no es va plantejar cap alternativa a la de-

manda d’autodeterminació. “Entenem que en una
primera reunió és difícil
que tingui solució immediata, però és bo que se’n
comenci a parlar obertament”, reflexionava, i demanava “valentia” al govern espanyol per deixar de
buscar l’excusa en una
Constitució que, segons

molts catedràtics, hi podria
donar empara, amb una altra lectura.
Molt més crítica era la
CUP. El diputat Vidal Aragonès denunciava que es va
pel camí de “tancar per dalt
el que es va obrir per baix el
2012”, el clam per l’autodeterminació, a què Torra no
ha renunciat, si bé “tampoc
pren cap mesura per avançar-hi”. Aragonès criticava
que el govern espanyol no
tan sols hi ha tancat la porta apel·lant només a l’article 2 de la Constitució, sinó
que l’aparell de l’Estat no ha
rebaixat “absolutament en
res” l’actuació repressiva,
ni tan sols ha reconegut
que té exiliats i presos polítics. “Que algú ens digui
dels cinc punts de Torra i de
les respostes de la ministra
portaveu quines diferències hi ha amb el que plantejava el PP”, interrogava el
cupaire, que creu que més
que diàleg hi ha “dos monòlegs que no duen enlloc”,
fet que significa “un pas enrere” per al poble de Catalunya en què no trobaran la
CUP.
Xavier Domènech, líder
dels comuns, va instar el
govern estatal que no cal
moure’s del marc constitucional “per permetre al poble expressar-se”. Això sí,
reclamava a Torra que
abans de la segona reunió
amb Sánchez hi hagi una
trobada amb tots els grups
parlamentaris per definir
les prioritats del país, segons va aprovar el Parlament la setmana passada
en una moció del PSC.
A Twitter, l’ANC recordava que el dret a l’autodeterminació és “irrenunciable” i apareix als tractats internacionals ratificats per
l’Estat, que “un cop més demostra la seva por a les urnes”. “Nosaltres ja l’hem
exercit. Implementem el
mandat de l’1-O!”, insta.
En la mateixa línia, els CDR
avisaven en el seu compte
oficial: “No som aquí per
parlar d’Estatut. No hem
arribat fins aquí per tirar la
tovallola. No acceptem pactes ni canvis de rumb. Tireu
endavant el que vau prometre en campanya electoral o
dimitiu.” ■

Les frases

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Cal afrontar el dret
a l’autodeterminació
políticament i amb
valentia, sense posar
l’excusa en les lleis”

“N’esperàvem més,
d’aquesta trobada;
però això no vol dir
que ens aixequem de
la taula”

“Per què diuen que
ha estat molt positiva
la reunió? La resposta
ha estat la mateixa
que donava el PP”

“Es viu el principi del
principi d’una nova
etapa tant per a
Catalunya com per a
Espanya”

“Mantenir la
independència com a
objectiu de fons no
impedeix poder
dialogar i acordar”

“Hem vist una reunió
entre dos socis
d’investidura, n’hem
estat absents tots els
no independentistes”

Maria Senserrich

Sergi Sabrià

Vidal Aragonès

Xavier Domènech

Miquel Iceta

Inés Arrimadas

PORTAVEU DEL PDECAT

PRESIDENT D’ERC AL PARLAMENT

DIPUTAT DE LA CUP

LÍDER CATALUNYA EN COMÚ-PODEM

LÍDER DEL PSC

LÍDER DE CS A CATALUNYA
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El ministeri frena la millora
dels ajuts al Tercer Sector

a Indignació a la Taula d’Entitats per la doble retallada dels fons provinents del 0,7% de la renda
destinats a entitats socials a Ni es compensa la solidaritat dels catalans ni l’augment de recaptació

La frase

—————————————————————————————————

“Cap dels criteris de
repartiment dels
recursos de l’IRPF
respecta el seu
esperit”
Francina Alsina

PRESIDENTA TAULA TERCER SECTOR

Les xifres

—————————————————————————————————

1,3

per cent del PIB català el
gestiona ja el sector social i
les seves entitats.
—————————————————————————————————

23,4
La Taula del Tercer Sector, amb el lema “En defensa dels drets socials” reclamant un millor repartiment de l’IRPF ■ EL PUNT AVUI

Carles Sabaté
BARCELONA

La Taula del Tercer Sector
va denunciar ahir que el
govern de l’Estat no ha fet
efectiva la proposta de millora en el finançament de
les entitats socials amb els
fons provinents de la casella del 0,7% de la declaració de la renda. El canvi de
govern a l’Estat ha dut una

sorpresa inesperada: la catalogació de Catalunya
com a comunitat autònoma “sobrefinançada”, segons la va requalificar la
ministra Carmen Montón,
i la pèrdua de prop de 14
milions d’euros que s’havien de destinar a finalitats socials, segons les
aportacions dels catalans,
i 1,6 més provinents de
l’augment de la recapta-

ció, que Hisenda xifra en
més de 10 milions.
El criteri tècnic per repartir l’augment de la recaptació del 0,7% de
l’IRPF en entitats socials,
cooperació i medi ambient
ja estava pactat entre el
ministeri que encapçalava
Dolors Montserrat i la Generalitat, però la nova ministra de Sanitat, Consum
i Benestar, Carmen Mon-

tón, va decidir no aplicarla, deixant en 31 milions
els fons per a Catalunya,
igual que els de l’any 2016,
en lloc dels 45 previstos,
segons el gruix de cessions
a finalitats socials dels catalans. Dels més de 314
milions que es recapten
per a finalitats socials en la
declaració de la renda, el
23% s’obtenen de contribuents catalans, però no-

per cent dels 314 milions
recaptats a tot l’Estat amb
el 0,7% provenen de Catalunya, que en rep el 15%.

més en retornen un 15%.
Més enllà de la solidaritat
interterritorial, la Taula
reclama una més gran
atenció a l’opció social que
fan els ciutadans del territori català. “Volem que es
respecti el compromís i la
confiança que la ciutadania té amb les entitats socials catalanes, un Tercer
Sector Social fort, actiu i
de servei públic que ofe-

reix suport a 1,5 milions
de persones en situació de
vulnerabilitat”, clamava
ahir Alsina.
La discriminació de Catalunya afectarà programes d’ajut a la infància, els
sensellars, la gent gran, o
els migrants, segons va
alertar ahir la presidenta
de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina. La situació sembla especialment greu en uns mesos
en què “Catalunya afronta
l’arribada d’un terç dels
migrants que arriben a tot
l’Estat”, insistia Alsina,
que va instar ja ahir la ministra Montón a explicarlos el canvi de criteri en
una reunió que els han demanat de forma urgent. La
taula d’entitats proposa a
la Generalitat que inclogui
aquest greuge en el gruix
de negociacions que haurien d’abordar de forma bilateral els dos governs,
malgrat que no afecti directament l’administració
catalana.
Catalunya va ser l’única
comunitat autònoma que
va oposar-se a la proposta
que es va debatre a la comissió delegada de Benestar Social a finals de juny.
La resta de comunitats autònomes s’hi van abstenir.
A banda de Catalunya, les
altres comunitats que
tampoc tindran un increment extra de l’IRPF són
Aragó, Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia i la Rioja.
El teixit associatiu social català topa sovint amb
les traves administratives
que implica els sistemes de
repartiments de fons estatals, més dirigit a les grans
entitats assistencials. El
Tercer Sector atén 1,5 milions de persones a Catalunya i acredita ja més de
87.000 treballadors i prop
de 400.000 voluntaris. ■

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lluís Falgàs

OPINIÓ

Periodista

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

No hi ha hagut cop de porta

N

o hi ha hagut cop de porta
a La Moncloa. Des de Tarradellas fins a Puigdemont
i des del restabliment de la Generalitat, en més o menys intensitat,
tots els presidents catalans han
tingut el seu cop de porta després d’haver estat protagonistes
de grans escenes de sofà fluides,
llevat de Puigdemont, que des
dels inicis de la seva presidència

es va trobar un Rajoy tancat en
banda. El Rajoy del “no a tot” que
ha abandonat la política sense
trobar cap solució. Sánchez no
diu ni no ni sí, i tot allò que passa
pel dret a l’autodeterminació s’ha
de donar per descomptat que serà que no, malgrat que estigui a
l’agenda.
Quim Torra ha anat a La Moncloa en un dels moments més

fràgils políticament de la història
de Catalunya. Després del daltabaix de l’aplicació de l’article 155,
ser rebut al Palau de La Moncloa i
poder regalar llibres d’imatges i
mapes catalans i una ampolla de
ratafia al president del govern espanyol és un pas endavant. Malgrat que no hagi aconseguit res
concret de les seves primeres intencions, que incloïen solucions

immediates per als presos i el
dret a l’autodeterminació.
Quim Torra i Pedro Sánchez
han pogut parlat de tot gràcies al
fet que són dos presidents poc
contaminats. Torra no va ser cap
de cartell electoral, no anava per
a president i no està adscrit a cap
polític. Sánchez va ser cap de cartell electoral d’unes eleccions en
què el PSOE va rebre una de les

derrotes més notables i, fruit de
la màgia política, va ressorgir fins
a guanyar una inesperada moció
de censura a Rajoy. La poca contaminació dels dos presidents ha
fet possible una bona química.
Veurem què diuen de la bona sintonia el PSOE i el món independentista davant el fet que ni els
uns ni els altres han canviat les
seves posicions.
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S’inicia el trasllat de Forn,
Rull i Turull cap a Catalunya
a Els exconsellers hauran de suportar la mateixa processó de tres dies i faran nit a la presó de Zuera
a Arribaran al centre de Lledoners dimecres, on fa una setmana que hi ha els primers quatre presos polítics
Redacció
BARCELONA

La processó es torna a repetir amb el trasllat dels últims tres presos polítics de
Madrid a Catalunya. Els
exconsellers empresonats
Josep Rull, Jordi Turull i
Joaquim Forn van ser conduits ahir a la tarda de la
presó d’Estremera a la de
Valdemoro, a Madrid, com
a pas previ al seu trasllat a
Catalunya, on no arribaran fins dimecres, segons
fonts d’Institucions Penitenciàries. De fet, està previst que es repeteixi el mateix dispositiu que en el
trasllat en autocar de l’exvicepresident Oriol Junqueras, el diputat de JxCat
Jordi Sànchez, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, i l’exconseller Raül
Romeva de la setmana passada i que s’aturin a la presó de Zuera, a Saragossa,
dimarts per dormir-hi, i
l’endemà arribin al centre
penitenciari de Lledoners,
a Sant Joan de Vilatorrada.
La conducció de la Guàrdia

La comitiva policial amb els presos va arribar el 4 de juliol passat al penal de Lledoners, al Bages ■ ACN

Civil arribarà fins a la presó
de Brians II, a Sant Esteve
Sesrovires, i d’allà una comitiva policial dels Mossos
d’Esquadra els durà fins al
penal del Bages. És a dir, faran tres aturades en penals diferents fins a arribar
a la destinació
La presidenta del Parlament Carme Forcadell i

l’exconsellera Dolors Bassa van ser traslladades a la
presó de Puig de les Basses,
a Figueres, procedents de
la presó d’Alcalá Meco, a
Madrid, de manera directe
i en cotxe.
Un cop al centre de Lledoners, els tres polítics seran visitats pel metge i aniran al mòdul 2 del centre,

on des de fa una setmana ja
dormen els altres quatre,
homes, en cel·les, que ocupen de manera individual.
En aquest mòdul hi ha uns
noranta interns, en la fase
final de la seva condemna.
La presó de Lledoners és
l’única de Catalunya en
què tots els seus mòduls
funcionen amb el sistema

de participació i convivència, en què els inters s’organitzen i proposen canvis
als professionals del centre.
Està previst que els exconsellers siguin visitats
pel president del govern i
pel del Parlament, tal com
van fer el mateix dia de l’arribada dels primers em-

L’activista de
Viladecans, sense
visitar la mare
a El jutge de

l’Audiencia Nacional
li ha denegat anar a
veure-la a Sant Vicenç

Mayte Piulachs
BARCELONA

El jutge Diego de Egea de
l’Audiencia Nacional va
deixar clar que no investiga la veïna de Viladecans
Tamara Carrasco pel delicte de terrorisme —per haver participat en l’aixecada de barreres de peatges
per Setmana Santa, com
vol la fiscalia—, però per les
estrictes mesures caute-

lars que li manté ho sembla. No pot sortir del seu
municipi i només pot anar
a Barcelona a treballar.
En una interlocutòria
de divendres passat coneguda ahir, el magistrat del
jutjat central d’instrucció
6 de Madrid assegura, davant la petició d’aclariment d’una resolució seva
feta per la defensa, exercida pel penalista Benet Salellas, que és “meridià en la
resolució i que només se li
permet anar a visites mèdiques però no d’altres tipus com a casa de la seva
mare”. La defensa de Carrasco havia demanat al jut-

presonats a Lledoners i a
Puig de les Basses, on les
dones ocupen també celles individuals i ja han estat
visitades per altres autoritats i familiars. És previst
que l’ANC i Òmnium tornin a organitzar concentracions de rebuda als tres
presos dimecres.
Esperant Llarena
Paral·lelament, el procés
penal continua i les defenses han demanat més testimonis, abans que el jutge
instructor, Pablo Llarena,
els enviï a judici, previst
per a la tardor.
A banda d’això, des del
26 de juny passat, amb la
fermesa del processament, el president Carles
Puigdemont i els altres sis
polítics que mantenen l’acta de diputat esperen que
el jutge del Suprem ordeni
la seva suspensió, tal com
permet l’article 384 bis de
la llei d’enjudiciament criminal. La Vanguardia va
avançar abans-d’ahir que
el jutge Llarena ha ajornat
la resolució per no torpedinar la reunió entre el president del govern espanyol i
el català, feta ahir. S’hi afegeix que la suspensió serà
imperativa i, probablement, s’alertarà el president i els membres de la
mesa del Parlament que, si
no l’executen, poden cometre un delicte de desobediència. Des del Parlament se sosté que la cambra és sobirana i cal votar
la suspensió de Llarena. ■

Investigats per
l’acció al peatge
al Vendrell, citats
—————————————————————————————————

La veïna de Viladecans, detinguda per la Guàrdia Civil, l’abril passat ■ ARXIU

ge que ella pogués anar a
visitar la seva mare perquè
s’ha trencat una cama en
un accident. La dona viu a
Sant Vicenç dels Horts, a
uns escassos vint quilòmetres d’on viu la filla. En saber-se la decisió, les xarxes
socials es van solidaritzar

amb Carrasco. “De vegades ens agradaria creure
que hi ha un mur que separa la crueltat de la justícia.
Prohibir a @TamaraVila83 visitar la seva mare,
lesionada, no és un acte de
justícia”, piulava el despatx del seu advocat.

Salellas també va demanar que la causa es derivi a
un jutjat de Viladecans, ja
que la sala penal de l’Audiencia Nacional va refusar que fos un cas de terrorisme. El jutge no ho accepta adduint proves pendents de practicar. ■

Deu veïns de diversos municipis del gran Penedès investigats per suposadament haver fet aixecar les barreres del
peatge de la C-32 al Vendrell
l’1 d’abril van denunciar que
els Mossos els van identificar
“aleatòriament”. Vuit dels investigats, membres dels CDR
(comitès de defensa de la República) van comparèixer
ahir al jutjat d’instrucció 5 del
Vendrell, que investiga si hi va
haver algun delicte durant la
protesta. Tots es van acollir al
seu dret a no declarar. L’advocat de set dels acusats, Carles Perdiguero, va afirmar que
“les identificacions són incorrectes perquè els investigats
no eren allà i, en alguns casos,
es van identificar vehicles
sense saber qui eren els ocupants”, segons l’ACN.

