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han de superar l’1

Dada anterior: 440
L’indicador hauria
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màxim de 300 malalts
greus

0,98

Aragonès i
Sánchez ja
busquen dia

589

253

Aragonès, amb Puigneró, en el
consell executiu d’ahir ■ J. LOSADA

CONTACTE Els dos presidents parlaran aquesta setmana
per reprendre el diàleg institucional entre Estat i Generalitat
enmig del brogit sobre els indults AGENDA El nou executiu
català crea una taula de treball per debatre sobre l’ampliació
del Prat, una primera carpeta espinosa que li toca entomar
Francesc Espiga
BARCELONA

Pere Aragonès i Pedro
Sánchez ja parlen, tot i
que per ara el contacte no
ha anat gaire més enllà
dels missatges protocol·laris de felicitació i de bons
desitjos per a l’etapa política que ara s’enceta. Però
no tot ha estat mera cortesia. Els dos presidents ja
han quedat per mantenir
una conversa telefònica
aquesta mateixa setmana, i no es vol que sigui telegràfica –entre mitja hora i una hora de durada–,
per començar a desencallar les relacions entre les
dues institucions, i posar
els fonaments d’una primera cimera presencial
que La Moncloa vol que sigui a Madrid. La Generalitat no hi veu problema.
L’agenda de temes a tractar en aquesta fase inicial
de desbloqueig serà una de
les qüestions que abordaran ja els dos mandataris.
Òbviament, hi ha la carpeta del conflicte territorial,
amb la represa de la taula
de diàleg com a capítol
més concret a escatir. És
cert que el moment és ara
especialment tibant, amb
un soroll ambiental eixordador per la possible concessió dels indults. Però el
debat és gairebé ineludible, malgrat el brogit, tot i

Les frases

—————————————————————————————————

“Cal posar en marxa
la taula de diàleg, però
abans hi podria haver
una cimera amb
Sánchez sobre
altres qüestions”
—————————————————————————————————

“Venen temps de
molta interlocució,
sobre qüestions
fonamentals, però
també sobre aquelles
del dia a dia”
—————————————————————————————————

“Si hi ha una actitud
diferent de l’esquerra
espanyola per
resoldre el conflicte,
nosaltres hi serem”
Pere Aragonès

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

que també es vol anar pam
a pam i no entrar en terrenys com ara l’especulació sobre quan es podria
reunir la taula i qui formaria part de la delegació catalana. “Quan tinguem la
data fixada, el govern decidirà, d’acord també amb
el pacte de coalició, les persones que el representaran en la negociació”, va
manifestar ahir Aragonès,
que també va deixar oberta la porta a la presència
d’actors externs, aspecte

que s’analitzarà en la primera trobada que es faci
de l’Acord Nacional per
l’Autodeterminació i l’Amnistia. “Sempre hem dit
que no volem representar
només un govern, sinó que
una àmplia majoria de la
societat catalana n’hauria
de formar part”, va afegir.
Igualment, però, el president català té interès, i
molt, que en aquests
temptejos inicials amb el
seu homòleg estatal també s’abordin qüestions
d’àmbit estricte de govern. Com la gestió dels
fons europeus Next Generation, per posar-ne només un exemple. En la
mateixa línia, també es volen reactivar instruments
com ara la comissió bilateral Estat-Generalitat, que
està en un estat més que
letàrgic des de fa anys i
panys, per tractar afers
més concrets i sectorials.
La imatge d’unes relacions
normalitzades i que avancen ja va bé a banda i banda del pont aeri. “Venen
temps de molta interlocució, sobre qüestions fonamentals, però també sobre aquelles que afecten el
dia a dia”, va ser el resum
que va fer ahir de tot plegat Aragonès.
La valoració del president de la Generalitat es
va fer durant la roda de
premsa posterior al pri-

Nova portaveu per airejar la política comunicativa
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A banda de la reducció del
sou de Pere Aragonès en
un 15% per situar-lo en els
130.250,60 euros a l’any,
el consell executiu d’ahir va
aprovar el nomenament de
prop d’una quarantena d’alts
càrrecs, entre els quals hi ha
el de Sergi Sabrià com a nou

director de l’Oficina del President. Així mateix, el govern
ha triat la periodista Patrícia
Plaja perquè exerceixi la tasca de portaveu. En la seva
compareixença, Aragonès va
situar aquesta elecció en el
marc d’una aposta per donar
un tomb a la política comuni-

cativa de la institució. “Dedicarà el seu coneixement a
professionalitzar tots els àmbits de la comunicació pública del govern i donarà compte dels fets, posicions i decisions des de la independència professional i política”, va
dir de Plaja.

mer consell executiu ordinari que va fer el gabinet.
En aquestes fases preliminars de la legislatura, la
prioritat és anar omplint
els forats de les estructures de comandament de
la Generalitat, però igualment ja s’han començat a
prendre decisions que
també volen ser un missatge públic de quines són
les prioritats per al govern. I, sobre això, hi ha
debats que no els tries, si-

nó que te’ls trobes, i el que
toca llavors és entomarlos tal com venen. I ara
mateix un dels més candents, i importants pel valor i la potència de la infraestructura, és el de
l’ampliació de l’aeroport
del Prat. Una discussió
que, a hores d’ara, està polaritzada entre els que defensen el projecte –des del
gestor aeroportuari fins al
gros de representants de
sectors econòmics– i els

que s’hi oposen –l’Ajuntament de Barcelona i entitats ecologistes– pel cost
mediambiental que tindria l’obra sobre un espai
protegit. I, atrapada enmig d’aquesta dualitat, hi
ha la nova Generalitat,
que, per ara, no aclareix
amb quin dels dos bàndols
està alineada. “Aquest no
és un debat binari”, va exposar ahir Pere Aragonès,
a qui es va recordar que
l’anterior govern estava
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La pandèmia de la
Covid-19 s’ha acabat
Jordi Panyella

Aquest article es podria anomenar Gertrudis o la fi de
la pandèmia, perquè la Gertrudis és la prova més fefaent que l’emergència per la Covid-19 ja s’ha acabat.
Ahir, un dels informatius de la televisió pública de Catalunya va dedicar un temps a parlar del robatori de la
Gertrudis, una oca que era mascota, quasi pubilla, del
municipi cerdà de Martinet. Cadascú dedica el seu es-

pai informatiu a parlar del que més li plagui, però el que
és evident és que fa uns mesos la dissortada Gertrudis i
el patiment dels martinencs per la seva desaparició no
haurien aparegut en cap mitjà de comunicació perquè
no quedava espai per a res que no fos Covid-19. La
Gertrudis ha volat, ha desaparegut, com comença a
desaparèixer el virus. Bonica, trista, faula.

La veu serena
del 17-A
Òscar Palau
BARCELONA

P

er a molta gent hi haurà un
abans i un després dels tristos
atemptats gihadistes del 17-A
del 2017, i també per a Patrícia
Plaja (Begur, 1981), la nova portaveu
del govern i fins ahir mateix cap de
comunicació dels Mossos d’Esquadra.
Durant uns dies de bogeria informativa
i certa psicosi col·lectiva, ella i el llavors
cap de premsa de Protecció Civil, Marc
Homedes, van fer una feinada eficient
i alhora serena per explicar tot el que
anava passant als mitjans i, sobretot, a
la ciutadania a través de les xarxes, en
una tasca que va ser unànimement reconeguda, fins al punt que el 2018 re——————————————————————————————————————————————————

Plaja, la professional “íntegra
i independent” que buscava el
govern, ha demostrat que sap
comunicar i genera unanimitat
——————————————————————————————————————————————————

més aviat en concordança
amb els contraris a l’actuació. La ruta triada per
intentar sortir d’aquest
laberint ha estat acordar
la creació d’una taula de
treball institucional per
tractar la qüestió. A banda de la Generalitat, hi
seran cridats a participar
els municipis afectats,
l’Estat, Aena i representants locals de Reus i Tarragona, qui sap si amb la
voluntat de recuperar
aquella vella idea de convertir un d’aquests dos aeroports en la quarta pista
del Prat. Així mateix, es
demanarà opinió a les organitzacions socials i econòmiques del país, moviments veïnals, ecologistes
i institucions europees.
“Assumim la voluntat
d’ordenar el debat, amb
l’afany de generar consens i un acord transversal que conjugui la protec-

ció de la biodiversitat i la
competitivitat del Prat”,
va assenyalar Aragonès.
D’entrada, el seu vicepresident, Jordi Puigneró, té
previst assistir avui a l’acte a favor de l’ampliació
que se celebrarà a l’escola
de negocis Esade, i que té
—————————————————————————————————

Revisar el manual
de desnonaments
serà una altra
prioritat política
—————————————————————————————————

el suport de prop de 200
entitats catalanes, entre
les quals hi ha el Cercle
d’Economia, la Cambra de
Comerç de Barcelona, les
patronals Foment del Treball i Pimec i el RACC.
El govern català en general, i el seu president en
particular, saben que el
país té un problema, i seriós, amb l’accés a l’habi-

tatge, i que la mostra més
crua i inclement d’aquesta realitat són els desnonaments. En una conjuntura de crisi com l’actual,
la situació és susceptible
d’anar a pitjor i, per això,
el gabinet de coalició entre ERC i Junts per Catalunya vol que es visibilitzi
que això també és prioritat. Per fer-ho més patent,
es crearà un grup de treball format per diversos
departaments que, entre
altres tasques, s’haurà
d’encarregar de revisar el
protocol que s’aplica en
els desnonaments. Així
mateix, es volen enfortir
els programes i iniciatives, com ara la mediació,
per prevenir-los. I el mateix Aragonès va assegurar ahir que es reunirà
amb la cúpula del TSJC
per mirar de trobar una
alternativa a haver de recórrer als antiavalots. ■

brien diversos premis als millors comunicadors, com el Blanquerna i el del
Col·legi de Periodistes. Fins i tot serien
referents en fòrums internacionals de
comunicació política, com el Tech Mex
celebrat aquell any a Puebla (Mèxic).
Abans, Plaja ja tenia una àmplia experiència com a periodista que és. Primer, com a redactora d’aquest diari, El
Punt, on va començar fent informació
local a les redaccions de Girona, Tarragona i Barcelona. D’allà va passar a la
SER-Ràdio Barcelona, on es va acabar
d’especialitzar en successos, abans de
fer el salt a la comunicació corporativa
dels Mossos, on

en els últims 13 anys s’ha guanyat el
respecte intern del col·lectiu policial
–ha estat sempre la mà dreta del major
Trapero, també quan el van destituir i
va anar a un judici del qual sortiria absolt– i també l’extern dels periodistes
que solen cobrir la informació policial.
Tot i que sempre ha estat un perfil independent i allunyat de l’òrbita partidista –i ho continua sent, com a condició que s’havia imposat el nou govern–,
Plaja també patiria la seva ració de purga quan, en ple 155, va ser relegada –si
bé podria continuar treballant al cos–
arran d’una piulada en què qüestionava
la justícia espanyola per la tèbia sentència als violadors de La Manada. Havent
tornat a primera línia amb Trapero l’octubre del 2020, ara entoma el repte, no
sense haver-s’ho rumiat molt, d’implantar un nou sistema de comunicació de
l’activitat del govern per donar-hi un
toc més professional i alhora proper als
mitjans i a la ciutadania, i de passada
evitar temptacions de batalles entre
conselleries, que també coordinarà.
“És una persona d’acció, amb una visió molt global de tot, i que va una mica
més enllà que el comú de la gent”, la descriuen per a El Punt Avui persones que
hi han treballat a prop. “És ràpida pensant i s’avança a les implicacions que es
poden derivar d’un tema”, expliquen. I
és que, a banda de “bona professional”,
la veuen també “íntegra”. “No ven fum,
és constant, sempre ha picat pedra i
demostra que no enganya, no té doble
fons”, conclouen. Professional amb geni
i amb personalitat, és de les que “saben
comunicar, i no passa desapercebuda,
en positiu, perquè genera bones vibracions”, tanquen. Trets, tots, que sens
dubte haurà d’explotar en la nova tasca
encomanada. Cap enfora, i cap endins.

El perfil

Patrícia
Plaja Pérez
Llicenciada en
periodisme a la URL.
Cap de comunicació
dels Mossos, fins ara.
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Embranzida a la le
aAmb el govern

ja constituït, el
Parlament
reprèn l’activitat
amb no pocs
deures per fer
Francesc Espiga
BARCELONA

Amb la perspectiva d’una
repetició electoral ja descartada almenys en el termini més immediat, i amb
el nou govern format i
exercint com a tal, la 13a
legislatura ja pot començar a agafar cadència després de tres mesos avançant al ralentí per la situació de bloqueig polític en
què es trobava el país.
Amb el camí però ja aparentment més desbrossat,
l’activitat al Parlament
agafarà a partir del ple que
es farà demà un nou impuls, per reprendre una
tasca legislativa que en els
seus períodes més recents
no s’ha caracteritzat precisament per la seva intensitat. “Des del 2015 s’han
aprovat poques lleis i, a
més, aquestes generalment s’han tramitat pel
procediment d’urgència”,
exposa la portaveu del
PSC a la cambra Alícia Romero, denunciant una situació que és compartida
per més grups. Els últims
han estat anys d’una inestabilitat institucional especialment pronunciada, i
això s’ha notat en el volum
d’iniciatives parlamentàries que s’han quedat a
mitges o que ni tan sols
han iniciat el seu recorregut formal. L’exemple que
tothom té al cap és el de
l’aprovació d’una llei electoral, però no és, ni de bon
tros, l’únic.
Quan es convoquen
eleccions i el Parlament
queda dissolt, tota la tasca
que hagi quedat inconclusa decau per llei. Però hi ha
excepcions. Segons els articles 206.1 i 2 del reglament, és el cas de les memòries i els informes de la
Sindicatura de Comptes,
així com les tramitacions
que s’hagin de fer davant
les institucions de l’Estat,

Iniciatives del Parlament que estan pendents de reprendre's
Proposicions de llei

Designacions pendents

· Proposició de llei de mesures urgents per a
l’habitatge

· Procediment per elegir el síndic o síndica de greuges

· Proposició de llei electoral de Catalunya

· Proposta de designació de candidats
Tribunal
cand
did
idat
dat
ats
ts per
per a l’elecció
pe
l’lel
elec
e ció de magistrats del Tribun
Constitucional

· Proposició de llei de modificació del text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre
· Proposició de llei de modificació de l’article 6
del text refós de la Llei de protecció dels
animals
· Proposició de llei de modificació de la Llei
1/2003, d’universitats de Catalunya
· Proposició de llei de creació del cos específic de
tècnics ambientòlegs i ambientòlogues del cos
de titulats superiors, grup A, de l’administració
de la Generalitat de Catalunya

· Procediment
per eelegir
Comptes
oced e t pe
eg set ssíndics
d cs de laa SSindicatura
d catu a de Co
ptes

· Procediment per eleg
elegir
assessor
Televisió
gir tretze membres del consell asse
sessor de Ràdio i Telev
se
Catalunya
Espanyola a Catalun
nya
ny
· Procediment per d
designar
director
directora
l’Autoritat
esignar el di
d
irector o directo
tora
r de l’Autori
rita
ri
t t Catalana de
Dades
Protecció de Dad
des
· Procediment perr design
designar
presidenta
Consell
g ar eell president o presiden
nta del Con
nse
sell Fiscal de
Catalunya
· Procedimentt per
designar
president
presidenta
dee l’Ag
l’Agència
pee de
esi
s gnar
ar eell pr
ar
res
e iden
nt o pr
resid
essid
den
e taa d
Agèn
Agèn
Ag
ènciaa Catalana
Caa
de
Social
Protecció So
ociiaall
· Procediment per elegir cinc membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Catalun
· Pro
Procediment
per
elegir
president
presidenta
dee l’ll’Audiovisual
oced
edim
ed
edi
imen
imen
nt p
er eleg
egir
eg
gir
ir eell pr
p
reessid
i en
nt o pr
p
rres
esiden
es
en
nta dell CConsell
onssell
ll d
Au
udiov
ovis
issual de
is
Catalunya
Cata
alun
lu
unya

· Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de
Catalunya

· Procediment per designar el president o presidenta del consell de govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

· Proposició de llei de declaració del Parc Natural
del Montseny, de paratges naturals d’interès
nacional i de reserves naturals integrals

· Procediment per designar set membres del consell de govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
· Procediment per designar cinc membres del Consell de Garanties Estatutàries

Tramitacions davant les institucions de l’Estat
· Recurs d’inconstitucionalitat núm. 3848/2015, interposat pel Parlament contra la
Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana
· Recurs d’inconstitucionalitat núm. 762-2020, interposat pel Parlament contra el
Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’aproven mesures urgents per
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del
sector públic i telecomunicacions
· Recurs d’empara 197/2019, interposat per Carles Puigdemont i Casamajó, contra
l’acord de la Mesa del Parlament del 9 d’octubre de 2018 pel qual es deixen sense
efecte els acords de la Mesa del Parlament del 4 i el 8 d’octubre, relatius a la
delegació de vot del diputat Carles Puigdemont i Casamajó.
· Recurs d’empara 5765/2018, interposat pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, contra els acords de la Mesa del Parlament del 18 i el 25 de setembre de
2018 relatius a la consideració com a vots disponibles dels vots corresponents a
determinats membres electes del Parlament.

com ara presentar recursos d’inconstitucionalitat,
els concursos per proveir
alguna plaça laboral o fer
compres, o els projectes de
llei que han estat presentats a través d’una iniciativa legislativa popular
(ILP). En aquesta última
categoria són diversos els
textos que s’han salvat de
la crema i que s’hauran de
debatre en el cicle que ara
tot just s’enceta. Entre altres, hi ha els projectes de
llei de mesures urgents
per a l’habitatge, de llei
electoral de Catalunya, de
modificació del text refós
de la llei de finances públiques i de l’esport i l’activi-

tat física. A aquesta llista
s’hi hauran de sumar les
propostes que siguin presentades per exemple pels
grups, i que aniran engreixant substancialment les
agendes de les comissions
o ponències que hauran de
donar-los forma, discutirles o esmenar-les. La llei de
cambres, que ja es va intentar entrar per la via
d’urgència en el temps de
descompte de la legislatura passada, és una de les
que podrien iniciar el seu
recorregut en un termini
més o menys breu, ja que
hi ha un consens polític
més o menys ampli sobre
el fet que no pot esperar

gaire més. A l’hora, però,
de posar negre sobre blanc
l’articulat, és quan plora la
criatura.
Una de les altres qüestions candents que hi ha
sobre la taula, i sobre la
qual se n’haurà de començar a parlar immediatament, són les renovacions
de càrrecs que depenen
del Parlament. En total
n’hi ha 112 que ara mateix
estan en aquesta situació,
que aviat és dit. Un dels casos de què més s’ha parlat
és del síndic de greuges,
Rafel Ribó, que té el mandat caducat des del 2019 i
que encara no ha estat rellevat. Igualment, també

estan pendents de nomenar el director de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, els membres del
consell de govern de la
Corporació Catalana de
Mitjans
Audiovisuals
(CCMA) –entre els quals,
també, hi haurà d’haver el
seu president o presidenta– o del Consell de Garanties Estatutàries, entre
d’altres. En el cas dels
noms de la CCMA, la tria
s’ha de fer per una majoria
de dos terços de la cambra,
o sigui 90 diputats, fet que
obligarà la majoria independentista, que en té 74,
a buscar un acord. Amb el
PSC, per exemple. Sobre

això, Alícia Romero comenta que el seu cap de files, Salvador Illa, ja ha exhibit voluntat de diàleg
per arribar a una entesa
per desbloquejar els nomenaments que la cambra té aturats des de fa
anys i panys i que també
afecten, per esmentar un
cas, institucions de caràcter cultural o científic. Entre ells, els cinc vocals de la
comissió executiva de la
Junta de Museus de Catalunya.
Una tercera carpeta no
menor que ara també es
podrà començar a obrir és
la dels recursos que estan
pendents d’enviar-se a ins-
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egislatura
Aragonès en un ple de la
legislatura passada ■ ACN

La presidenta Laura Borràs, amb els diputats del PSC i la CUP en la junta de portaveus ■ ACN

La CUP també mira
a Escòcia per fer un
referèndum pactat
a Els anticapitalistes proposen fer coincidir les dates a Els

grups, a excepció de Vox, condemnen els atacs homòfobs
Emma Ansola
BARCELONA

titucions de l’Estat, com
ara el Tribunal Constitucional. Un dels que hi ha a
la llista és el d’inconstitucionalitat que el Parlament té pendent d’elevar
contra el reial decret llei
14/2019, sobre mesures
urgents per raons de seguretat pública en matèria
d’administració digital,
contractació del sector públic i telecomunicacions.
Igualment, encara hi ha
pendent l’empara que va
demanar Carles Puigdemont contra l’acord de la
mesa en què no se li delegava el vot. Això va ser ni
més ni menys que el 9 d’octubre del 2018. ■

Ple per desencallar les comissions
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una de les primeres accions
que el Parlament emprendrà
avui en el ple, un cop la constitució del govern ja és un fet,
és desbloquejar l’aprovació
de les comissions que canalitzaran la tasca legislativa i
de control a través d’àrees temàtiques. Ara ja n’hi ha cinc
de constituïdes –Estatut del
Diputat, Peticions, Síndic de
Greuges, Sindicatura de
Comptes i Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals– i se
n’aprovaran 15, segons la proposta que feta ahir per la Me-

sa del Parlament després de
reunir-se la Junta de Portaveus. Així, cada conselleria
tindrà una comissió legislativa sobre els seus àmbits a excepció del Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i
Alimentació, que tindrà dues
comissions: d’una banda, Acció Climàtica; de l’altra, Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Món Rural. Els
integrants i els presidents de
totes elles no s’escolliran fins
la setmana entrant i en el focus hi haurà quin paper se l’hi
reservarà a Vox.

“Vull fer com Escòcia i
m’agradaria que l’Estat
espanyol sabés fer com el
Regne Unit el 2014.” Així
ho va assenyalar el president Aragonès en el debat
d’investidura al mes de
maig i ahir va ser el grup
de la CUP qui va proposar
fer coincidir la possible celebració d’un referèndum
a Escòcia amb la consulta
catalana. “Cal aprofitar la
conjuntura internacional
i el marc europeu”, va reiterar el diputat de la CUP
Xavier Pellicer, que també
va insinuar, sense voler
entrar en detalls, que ja
havien iniciat treballs en
aquest sentit.
De moment, però, la legislatura comença amb la
mirada posada en Madrid,
concretament en la taula
de diàleg amb el govern espanyol i en l’inici de les
converses per assolir els
objectius fixats en els
acords de govern entre
ERC i Junts i ERC i la CUP,
i que, a grans trets, en
l’apartat nacional es resumeixen en amnistia i auto-

determinació. Els anticapitalistes, principals socis
aritmètics d’ERC i Junts
per tirar endavant els
acords al Parlament, ja
van reiterar ahir que no
formaran part de la taula
de diàleg perquè no hi creuen. En aquest àmbit, però, caldrà cosir una iniciativa parlamentària que
acompanyi la taula.
L’altre eix de la legislatura estarà enfocat al rescat social i, en aquest sentit, la CUP ja hi posa l’accent en el ple que comença
avui amb una interpel·lació al govern sobre habitatge. Els anticapitalistes
volen que es posi fi als desnonaments entre algunes
de les mesures, qualificades d’emergència, pactades amb ERC per fer president Aragonès.
Contra l’homofòbia
La junta de portaveus va
aprovar amb el vot de tots
els grups, a excepció de
Vox, una condemna de les
agressions homòfobes que
es van produir aquest cap
de setmana passat. El
text, a proposta de la presidenta del Parlament,

Laura Borràs, no ha pogut
esdevenir una declaració
institucional del Parlament perquè Vox s’hi ha
oposat. En la declaració, la
cambra mostra “tot el suport i reconeixement a les
persones que han viscut
situacions de menyspreu,
discriminació o violència
per raó de la seva orientació sexual i/o identitat de
gènere” i condemna “de
manera enèrgica i absoluta” les agressions que hi ha
hagut a Barcelona els darrers dies. El text assenyala
que cal “continuar treballant per desenvolupar polítiques públiques LGTBI”.
El portaveu de Vox, Juan
Garriga, va argumentar el
vot. “No hem volgut signar
aquesta declaració perquè
hi han volgut posar uns
condicionants ideològics i
una sèrie de polítiques públiques que entren dins
l’esfera personal i de la
convicció dels pares”, va
lamentar. Vox no és partidari que les escoles eduquin en la defensa dels
drets. “Generen un clima
per tal que hi pugui haver
aquestes agressions”, va
rematar Pellicer. ■
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El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sessió de control del govern espanyol al Senat, la setmana passada ■ FERNANDO ALVARADO / EFE

Marlaska aposta pels indults
per “garantir la convivència”

a El ministre de l’Interior insisteix que el procediment envers els presos polítics catalans s’executarà
“en termes de legalitat” a El president Aragonès demana la resolució “més justa i ràpida” possible
Redacció
BARCELONA

El ministre de l’Interior,
Fernando Grande-Marlaska, va afirmar ahir que el
govern espanyol decidirà
la concessió dels indults
als presos polítics de Catalunya “en termes de legalitat i per garantir la convivència i la concòrdia”. “La
finalitat –hi va afegir– és
la resolució de problemes,
i sempre mirant a la societat catalana i a la societat
espanyola més que no pas
als afectats directes” per
la sentència del Suprem,
va recalcar el ministre en
declaracions a RNE. Per la
seva banda, el president de
la Generalitat, Pere Aragonès, va sol·licitar ahir al
govern espanyol que prengui “la decisió més justa al
més aviat possible”, a fi
d’evitar especulacions que
puguin provocar “dolor” a
les seves famílies.

Grande-Marlaska va detallar que el Ministeri de
Justícia està tramitant
ara onze expedients d’indult i que el Consell de Ministres ho debatrà i resoldrà aviat. Els independentistes catalans a la presó
són nou, mentre que els
altres tres tenen condemnes d’inhabilitació per
exercir càrrec públic. “En
aquesta matèria i en política, cal prendre en ocasions decisions difícils o
menys fàcils pel bé públic
general”, va sostenir el ministre. El titular d’Interior
va destacar “la voluntat de
diàleg” de l’actual executiu i va recordar que “en
aquests tres anys aquest
govern no ha tingut cap
declaració unilateral d’independència ni un referèndum il·legal”.
Per la seva banda, el
president Aragonès, en la
roda de premsa posterior
a la reunió de l’executiu

Les xifres
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expedients d’indult està tramitant actualment el Consell
de Ministres, segons el ministre de l’Interior.

18è

article de la llei d’indult sosté: “La concessió és irrevocable d’acord amb les clàusules
amb què hagi estat concedit.”

2000

any en què la sala tercera del
Suprem admet recursos d’indult. El 2001, sobre l’indult
al jutge Gómez de Liaño.

La Moncloa prefereix membres del govern a Junqueras
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El govern espanyol no veta
la presència del líder d’ERC,
Oriol Junqueras, en la taula
de diàleg entre l’executiu estatal i el govern, però dubta
que realment sigui proposat
com un dels integrants.
La portaveu d’ERC, Marta
Vilalta, va instar dilluns el govern espanyol a reprendre “al
més aviat possible” aquesta
taula, que solament es va reunir una vegada, el febrer del
2020, abans de quedar apar-

cada per la pandèmia, i va dir
que al seu partit li agradaria
incloure-hi Junqueras.
En vista d’aquesta possibilitat, el PSC va defensar que
han de ser membres dels governs i, en aquesta línia, la ministra d’Hisenda i portaveu
de l’executiu, María Jesús
Montero, va recordar ahir, en
la conferència de premsa
posterior a la reunió del Consell de Ministres, que la taula
de diàleg es va formar perquè

hi pogués haver trobades entre els dos governs. Montero
hi va afegir que, ara com ara,
no s’ha plantejat la presència
de cap persona concreta que
no tingui responsabilitats
de govern. “Caldrà veure si,
una vegada es reprengui, després de la reunió bilateral entre el president del govern
espanyol i Pere Aragonès, es
pot plantejar”, va dir deixant
oberta la porta a la presència
de Junqueras.

català d’ahir, va subratllar
que la proposta del govern
català per “resoldre de manera clara i completa la
repressió” és l’aprovació
d’una llei d’amnistia. No
obstant això, hi va afegir
que no s’oposarà, entretant, a l’aprovació de mesures que permetin “alleugerir el dolor” que suposa
l’empresonament “injust”
dels dirigents independentistes. Així mateix, va
deplorar les manifestacions convocades per “la
dreta nacionalista espanyola” en contra de l’eventual concessió dels indults
i va sentenciar que “qualsevol cosa que signifiqui
començar a veure alguna
voluntat de resoldre el
conflicte amb Catalunya
xocarà amb la part més reaccionària de l’Estat”.
El president del grup
d’Unides Podem-En Comú
Podem al Congrés, Jaume
Asens, va afirmar ahir que
els indults arribaran abans
que la reforma del Codi
Penal per rebaixar les penes del delicte de sedició.
Asens va qualificar de “bona notícia” que es reactivi
aquesta reforma i hi va afegir que tant la seva formació com el PSOE consideren la sedició “una relíquia
del passat, que beu de l’ordre predemocràtic”. I pel
que fa als indults, va afirmar: “Tant de bo s’aprovin
abans de l’estiu.” ■

