|

6 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 9 D’OCTUBRE DEL 2021

El PP recorre al
TC contra els
avals del govern
davant el TCu
a Lamenta la inacció de Sánchez i va
al Constitucional a El fons de riscos va

ser naturalitzat pel BOE el 19 d’agost

Eva Granados i Félix Bolaños, ahir, durant la seva participació en el primer debat de l’Escola de Tardor del PSC ■ MARTA PÉREZ / EFE

PSC i PSOE aposten per la
cogovernança i el diàleg
com a futur per Catalunya
a El ministre Bolaños diu que avui Catalunya està dividida entre els partidaris

del diàleg i els contraris i no pas entre independentistes i constitucionalistes
Xavier Miró
BARCELONA

La “cogovernança” que el
PSOE de Sánchez ha
adoptat com a mantra durant la pandèmia per
exemplificar com ha de
ser la relació entre Estat i
comunitats autònomes i
“el diàleg” són les dues propostes de solució del problema polític entre Catalunya i Espanya que defensaven ahir en l’inici de l’escola de tardor del PSC el
ministre de la Presidència
espanyol, Félix Bolaños, i
la nova portaveu del PSOE
al Senat i viceprimera secretària del PSC, Eva Granados.
El ministre espanyol
posava el PSC com a referent per haver apostat pel
diàleg en els moments
clau del procés independentista i defensava els indults adoptats pel govern
de Pedro Sánchez amb els
presos polítics com una
aposta pel “retrobament,
per buscar solucions”. Bo-

laños va afirmar que a Catalunya a ningú li ha anat
bé “la tensió insuportable
pels catalans i per la resta
d’espanyols” per acabar
concloent que “el que va
passar a Catalunya la darrera dècada no es pot tornar a repetir”.
El ministre admet que
“és clar que serà difícil la
taula de diàleg” entre els
dos governs però prome-

tia “més diàleg” quan tinguin alguna dificultat i
comprometia el govern
d’Espanya en aquesta via:
“Ens estem arremangant
perquè Catalunya sigui un
lloc més habitable” i sostenia que al nostre país avui
“la major divisió no és entre independentistes i
constitucionalistes sinó
entre els que aposten pel
diàleg i els que aposten per

Les frases

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

“La divisió no és ara
d’independentistes i
constitucionalistes
sinó dels que aposten
pel diàleg o per la
confrontació”

“Al PSC tenim un
mantra –diàleg,
negociació i pacte–
que una part dels
independentistes
s’estan apropiant”

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“El govern, el
president, ens estem
arremangant perquè
Catalunya sigui un lloc
més habitable ”

“El major exemple de
cogovernança el
veiem en el gir que ha
fet Europa amb les
vacunes i els fons”

Félix Bolaños

Eva Granados

MINISTRE DE LA PRESIDÈNCIA

PORTAVEU DEL PSOE AL SENAT

la confrontació”. Granados recorda el “mantra”
propi del PSC en apostar
per la taula entre governs:
“diàleg, negociació i pacte”, que considera que una
part de l’independentisme
s’ha fet seu posteriorment
en referència a ERC.
Per Granados el major
exemple de cogovernança
ha estat com Europa ha
afrontat la pandèmia “en
mutualitzar les vacunes” i
ara fer el mateix amb els
fons europeus per a la recuperació i transformació
econòmica. La dirigent catalana avança que el PSC
presenta una esmena al
40è congrés federal del
PSOE que proposa “contrastar el neocentralisme
de la convenció del PP” davant de l’opinió pública i
exposar la “cultura federal” no només com una
proposta d’organització
territorial sinó com una
manera de fer política
“junts, cooperant i des de
la lleialtat entre les institucions”. ■

Cuca Gamarra és la portaveu del PP al Congrés i qui anunciava
ahir el recurs al TC contra els avals ■ CHEMA MOYA / EFE

David Portabella
MADRID

“Està en fase d’estudi.”
Aquesta va ser la crossa
dialèctica a la qual es va
aferrar la nova ministra
portaveu, Isabel Rodríguez, des que el Tribunal
del Comptes va encarregar
al juliol a Pedro Sánchez
que l’Advocacia de l’Estat
elaborés un informe sobre
la legalitat dels avals presentats per l’Institut Català de Finances per fer front
a l’assegurança dels 5,4
milions reclamats a 34
funcionaris i alts càrrecs.
El temps va passar i el fons
de riscos va ser naturalitzat pel BOE el 19 d’agost
amb la publicació formal a
les seves pàgines del decret 15/2021 de la Generalitat. Davant la política
de laissez faire, laissez
passer de Sánchez, el PP
de Pablo Casado va passar
ahir a l’acció i va anunciar
la formalització d’un recurs al Tribunal Constitucional contra el fons de riscos que inclou els avals del
govern de Pere Aragonès.
L’encarregada de fer
l’anunci del nou recurs al
TC va ser la portaveu del
PP al Congrés, Cuca Gamarra. “Hem formalitzat
el recurs davant el Constitucional. No es pot avalar
la sedició amb fons públics
ni malversar per avalar
malversadors”, advertia
Gamarra tot denunciant

que és el govern presidit
per Sánchez el que “renuncia a impugnar els
avals”. Que sigui el govern
espanyol o el primer partit
opositor el que recorri contra un decret o una llei no
és una circumstància menor, perquè l’article 161.2
de la Constitució atorga
només a La Moncloa el poder de suspendre la disposició o resolució impugnada –si així ho fa constar– i
que el TC ratifiqui o bé aixequi la suspensió en un
termini no superior a cinc
mesos. El recurs del PP,
per tant, serà innocu fins
que el TC no digui si l’admet a tràmit i si entra en el
fons.
Evitar litigis al TC
Mentre que el govern de
Sánchez i el d’Aragonès es
van comprometre en la bilateral Estat-Generalitat
del 2 d’agost a Madrid a
evitar els litigis al TC –un
compromís ja explicitat
en la cimera de Pedralbes
del desembre del 2018–,
l’ofensiva del PP arriba
després que Casado hagi
fet un nou gir radical durant la convenció del 2 i 3
d’octubre a València fent
seu el discurs de Vox sobre
Catalunya i prometent
“posar-hi ordre” i portar
Carles Puigdemont davant el Tribunal Suprem,
a més d’implementar una
agenda recentralitzadora
si arriba a La Moncloa. ■
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Bolaños deslliga
Puigdemont de
la taula de diàleg

a El ministre afirma que el cas del president “no pot afectar set
milions i mig de catalans” a Zapatero demana reflexió a la justícia
Emili Bella
BARCELONA

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, desitja
que la persecució espanyola contra el 130è president
de la Generalitat, Carles
Puigdemont, no afecti la
taula de diàleg ni les solucions que s’hi plantegin.
“La situació processal d’una persona no pot afectar
set milions i mig de catalans o 46 milions d’espanyols”, va defensar ahir en
una entrevista a Catalunya Ràdio. Segons Bolaños, l’episodi de Sardenya
s’emmarca en decisions
que prenen els tribunals i
que el poder executiu respecta i acata.
És evident, però, que
l’amnistia que reclama la
part catalana a la mesa de
negociació implica necessàriament resoldre la si-

La frase

—————————————————————————————————

“És important que la
situació processal de
Puigdemont no afecti
la taula ni les solucions
que hi plantegem”
Félix Bolaños

MINISTRE DE LA PRESIDÈNCIA

tuació dels exiliats. Bolaños es va posar les mans al
cap de pensar que “encara” hi ha catalans que
aposten per la via de la
confrontació, que va contraposar a la del diàleg.
Des que es va reunir per
segona vegada la taula
s’han produït contactes
tècnics discrets per anar
construint àmbits de confiança i poder arribar a
acords i consensos. El ministre no va voler detallar
si La Moncloa havia man-

tingut contactes amb
Junts per Catalunya perquè s’assegués a la taula.
El partit de Puigdemont
atribueix a un vet socialista el fet que no siguin presents a les reunions. En
aquest sentit, Bolaños va
assegurar que el seu govern estaria “encantat”
que els representants de
Junts al govern hi fossin.
D’altra banda, l’expresident socialista José Luis
Rodríguez Zapatero va assegurar justament que la
situació de Puigdemont és
un “factor important” per
“accelerar” el diàleg. En
una entrevista a La 2 i Ràdio 4 va considerar “evident” que la conjuntura
política i judicial del president és “clau” perquè
prosperi la negociació i “el
retrobament vagi més
fluid, s’acceleri i sigui més
factible”. ■

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, dimarts a La Moncloa ■ EFE / EMILIO NARANJO

Premi a Llarena per la “defensa de l’estat de dret”

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

La Fundació Villacisneros ha
decidit atorgar per unanimitat
el seu premi anual al magistrat
Pablo Llarena en reconeixement a la seva feina “en defensa de l’estat de dret”. L’entrega
d’aquest guardó, que arriba a
la setena edició, tindrà lloc en
un acte públic el pròxim 16 de
novembre a Madrid. La fundació es descriu a si mateixa
com a defensora “de l’estat de

dret, la unitat d’Espanya i l’orgull de ser espanyol” i es dedica a difondre “la veritable història” d’Espanya. El premi arriba pocs dies després de l’enèsima bufetada judicial internacional a Llarena pel seus intents frustrats de portar el
president de la Generalitat exiliat, Carles Puigdemont, davant la justícia espanyola. La
fundació considera que el ma-

Les “dificultats”
de la Guàrdia
Civil a Catalunya
a El cap del cos lloa

els “esforços” dels
agents i insta a “fer
gala” de la integració

Redacció
BARCELONA

El cap de la Guàrdia Civil a
Catalunya, José Luis Tovar, va reconèixer ahir les
“dificultats professionals i
familiars” viscudes pels
agents del cos en els últims anys, subratllant:
“No es podran compensar
mai els vostres esforços i
els de les vostres famílies.”
Així es va expressar Tovar

en l’acte de celebració de la
patrona de la Guàrdia Civil
a la comandància de Sant
Andreu de la Barca, presidit pel secretari d’estat de
Seguretat, Rafael Pérez, i
la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. El director
general dels Mossos, Pere
Ferrer, i el major, Josep
Lluís Trapero, finalment
no van anar-hi perquè
eren a l’enterrament de
l’agent de la unitat de subsol de la policia catalana
que va morir dimarts durant un entrenament.
“Sabem que ingressem
en una institució en la qual

gistrat ha actuat “amb objectivitat i neutralitat”, que ha estat víctima d’una “persecució”
i que ha estat sotmès al llarg
de la instrucció contra el procés “a un assetjament intolerable per haver-se mantingut
ferm en defensa de la llei”. De
moment, el magistrat ja ha
quedat desautoritzat per les
justícies italiana, belga i alemanya.

Prop de 700
nous agents al
cos dels Mossos
—————————————————————————————————

El secretari d’estat de Seguretat i la delegada del govern espanyol, ahir amb agents ■ ACN

voluntàriament deixem
enrere per a nosaltres una
part important de drets.
No obstant això, entre els
drets als quals renunciem
no hi ha el de sentir-nos
acollits a la terra en la qual
servim”, va manifestar Tovar, que va instar a “fer gala” de la integració a Cata-

lunya. Sobre els seus primers mesos com a cap de
la Guàrdia Civil a Catalunya, va indicar: “M’he adonat de la veritable dimensió del vostre esforç i valentia, l’heu dut a terme
com sempre, amb abnegació i esperit de servei.” Per
la seva banda, el secretari

d’estat de Seguretat va
subratllar que la Guàrdia
Civil “és una institució íntimament lligada” a Catalunya, i va destacar les millores laborals impulsades
per Interior i que s’hi ha incrementat el nombre d’efectius, superant les xifres
del 2018. ■

Un total de 693 nous efectius
es van incorporar ahir en període de pràctiques al cos
dels Mossos d’Esquadra i començaran a patrullar a partir
d’avui. Del total, 200 són dones (un 29,6%); l’edat mitjana és de 28,3 anys d’edat, i un
39,16% tenen estudis universitaris. Quant a la distribució
dels nous agents, la Regió Policial Metropolitana Barcelona n’incorpora 152; la Regió
Policial Metropolitana Nord,
75; la Regió Policial Metropolitana Sud, 76; la Regió Policial Girona, 134; la Regió Central, 77; la Regió Camp de Tarragona, 90; la Regió Policial
Terres de l’Ebre, 45; la Regió
Policial Ponent, 52; la Regió
Policial Pirineu Occidental,
53, i, finalment, aeroport i
metro, 21.
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Cuixart, distingit amb el
guardó del 37è Memorial
per la Pau de Reus
a El jurat va valorar la seva capacitat de “transformar” situacions injustes des
de la “no-violència” a L’Associació Reus Refugi també va ser premiada
Redacció
REUS

Jordi Cuixart, president
d’Òmnium Cultural, va rebre ahir el guardó del 37è
Memorial per la Pau Josep
i Liesel Vidal, convocat pel
Centre de Lectura de Reus
i l’Associació Vidal Llecha.
El premi també va ser concedit ex aequo a l’Associació Reus Refugi.
El comitè del Memorial
per la Pau Josep i Liesel Vidal va prendre la decisió de
guardonar Cuixart en valorar que el president
d’Òmnium ha demostrat
que amb la lluita “no-violenta, la no cooperació, la
creació d’alternatives, la
desobediència i, si cal, la
presó” es poden transformar “lleis i situacions injustes” i avançar cap a una
societat més “equilibrada.”
El premi a l’Associació
Reus Refugi va ser atorgat
per les accions de “denúncia” de les polítiques de
tancament de fronteres a
les persones que desitgen
“sol·licitar asil o refugi”, i
també facilitar l’acolliment de persones sol·licitants de “protecció internacional.”
El Memorial per la Pau
Josep i Liesel Vidal està dotat amb 8.000 euros i es

El conseller d’Economia, Jaume Giró, assegut al seu escó del
Parlament de Catalunya escoltant una intervenció ■ EFE

La tendència a
l’alça del consum
i l’ocupació faran
pujar el PIB
Jordi Cuixart, a la seu de l’entitat reusenca ■ CENTRE DE LECTURA DE REUS

La xifra

—————————————————————————————————

8.000

euros és la dotació del guardó, que es convoca per distingir persones i institucions dedicades a la defensa de la pau.

convoca anualment per
homenatjar persones i entitats dedicades a la defensa i el foment de la pau, el
desarmament, l’ecologia i
la fraternitat universal.

L’acte de lliurament, al
qual va assistir Cuixart, es
va fer ahir a la seu del Centre de Lectura de Reus. Relacionat amb el Memorial,
l’1 d’octubre va tenir lloc la
conferència El activismo
social frente a los déficits
democráticos, a càrrec
d’Ernesto Sarabia, guanyador del Memorial per la
Pau 2020. Dijous passat
també es va fer un homenatge pòstum a l’economista Arcadi Oliveras,
guanyador, el 1985, del
primer Memorial per la
Pau.

Josep Vidal (19071983) va ser un advocat
reusenc exiliat a causa de
la dictadura de Franco que
va exercir com a docent en
diverses universitats dels
Estats Units, on es va establir i es va casar amb Liesel
Berlin.
El matrimoni Vidal va
ajudar nombroses institucions i organitzacions
americanes i internacionals dedicades a la causa
de la pau. També va donar
suport als objectors de
consciència catalans quan
van ser perseguits. ■

El conseller d’Educació,
el republicà Josep
Gonzàlez-Cambray ■ J.R.

ma Junts.
El partit es mostra contrari al fet que el departament “traspassi la responsabilitat als centres”, i no
comparteix “l’exigència de
fer públiques les programacions de les assignatures que s’imparteixen en
llengua castellana”. L’ordre que Educació ha donat
als centres perquè enviïn
les programacions al correu d’Hablemos Español
està motivada per una resolució de la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés
a la Informació Pública i és
d’obligat compliment per a
l’administració. ■

Junts denuncia que
hi ha una “agressió”
a l’escola catalana
R.M.B.
BARCELONA

Junts per Catalunya va denunciar ahir que l’obligació dels centres educatius
d’enviar les programacions didàctiques que tinguin en castellà a l’entitat
Hablamos Español constitueix “una nova agressió”

contra el model d’escola
catalana. Junts va lamentar la “nova instrumentalització de la llengua catalana”, i entén que l’objectiu
de l’entitat espanyolista és
qüestionar el model d’èxit
que és la immersió lingüística. “Tots els centres educatius han d’estar preservats d’aquests atacs”, afir-

a Economia revisa a l’alça les seves
previsions de creixement a Jaume

Giró sosté que és temps d’optimisme
Redacció
BARCELONA

El govern català ha revisat
a l’alça les seves previsions
macroeconòmiques i augura que el PIB català creixerà un 6,4% tant aquest
any com el 2022. Es tracta
d’un increment de 4 dècimes en relació amb el 6%
que s’havia estimat inicialment per al 2021 i d’1,2
respecte del 5,2% d’increment projectat per al
2022.
A través d’una nota, el
Departament d’Economia
va justificar ahir aquesta
millora de les perspectives
econòmiques, en què la recuperació serà “més intensa” del que s’esperava,
de manera que ja el 2022
s’assoliran els nivells del
2019, previs, per tant, a la
pandèmia.
Entre els paràmetres
que milloraran hi ha el de
la taxa de desocupació,
que podria retallar-se fins
al 12,1% aquest any i fins a
l’11,2% durant el 2022, segons els càlculs del departament dirigit per Jaume
Giró. Seguint en el terreny
de l’ocupació, es pronostica que aquest any es tancarà amb la creació d’uns
146.900 llocs de treball,

mentre que el 2022 se’n
poden arribar a generar
124.400 més.
El govern sosté aquesta
millora en el PIB per la recuperació parcial de la demanda interna, un 6,2%, i
en particular del consum
de les llars, amb un 7,9%, i
de la inversió, amb un
8,3%. La reactivació del
consum de les llars respon
a la millora de la confiança
sobre la situació econòmica i sanitària. També animarà el consum la mobilització gradual de l’estalvi
acumulat durant la pandèmia i la recuperació del
mercat de treball.
Fons europeus
La revisió a l’alça de les
perspectives per al 2021
també es justifica pel reequilibri de la demanda
externa, amb un avanç del
0,3%, per la millora de les
exportacions de béns i serveis (11,1%). De cara al
2022, la nova estimació a
l’alça l’explica l’impacte
que tindran els fons europeus, que faran repuntar
la inversió un 1,9%.
En valorar les dades, el
conseller Jaume Giró va
assegurar que el context
econòmic actual convida a
l’optimisme. ■

