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Per al govern espanyol pe-
sa més obtenir el suport
d’ERC al seu pressupost
que no acordar amb el PP
la renovació del poder judi-
cial. Els populars han dei-
xat en suspens l’acord en
matèria de togues vista la
insistència de Pedro Sán-
chez amb la reforma del
delicte de sedició al Codi
Penal. Ho deia ahir la por-
taveu del PSOE, la minis-
tra Pilar Alegría: La Mon-

cloa no té previst “cap can-
vi” en la seva posició al vol-
tant de la sedició. Alegría
va qualificar d’excusa que
el PP addueixi que la refor-
ma vol acontentar ERC i
va acusar Alberto Núñez
Feijóo d’“incomplir la
Constitució”, que és el pit-
jor que se li pot dir al PP.
Segons la ministra, hi ha-
via dues possibles dates
per fer públic l’acord per
renovar el Consell General
del Poder Judicial (CGPJ),
una era ahir. En una en-
trevista a Catalunya Rà-

dio, Alegría va calcar les
paraules del seu líder a
l’hora de descriure el no de
Núñez Feijóo: “Li han tre-
molat les cames.” “Hem
descobert que Feijóo no ha
tingut autonomia i no ha
aguantat la pressió de la
dreta més conservadora”,
va observar. La portaveu
socialista va insistir que,
ara per ara, no hi ha una
majoria suficient per apro-
var la reforma del Codi Pe-
nal, malgrat que és un
compromís contret per
Sánchez des de la seva in-

vestidura, que posterior-
ment va desar en un calaix
on va agafar pols fins que
ha necessitat que ERC
aplani el camí per aprovar
els comptes, coincidint, a
més, amb el termini per
fer passos endavant abans
que acabi l’any en la desju-
dicialització del conflicte
amb Catalunya, abordada
en l’última reunió de la
taula dita de diàleg i nego-
ciació.

Des de Vitòria, Núñez
Feijóo va puntualitzar que
no s’oposa al diàleg “sobre

el nacionalisme, sinó a
compartir els seus criteris
sobre l’Estat o la justícia”,
perquè “es vol fer una jus-
tícia o una legislació a la
mida dels independentis-
tes sense que aquests fa-
cin cap concessió per la se-
va part”.

Qui també va sortir al
pas del cop de porta del PP
per remarcar que la refor-
ma de la sedició continua
en l’agenda és el PSC. La
portaveu parlamentària
socialista, Alícia Romero,
va assegurar que la seva

formació manté la voluntat
d’actualitzar el Codi Penal
per homologar la sedició als
estàndards europeus –l’ar-
got compartit per Sánchez
i Gabriel Rufián.

Igual que Alegría, tam-
bé el ministre de la Presi-
dència, Félix Bolaños, ar-
gumenta que no ha can-
viat res en aquest aspecte,
que no hi ha res de nou so-
bre la sedició perquè el PP
ara rebutgi l’acord sobre el
CGPJ, si bé és cert que els
socialistes han llançat un
globus sonda a través dels
mitjans sobre una reduc-
ció de les penes.

El president d’Unides
Podem al Congrés, Jaume
Asens, considera que la re-
forma de la sedició està
ara “una mica més lluny”
després que el PP hagi
trencat la negociació.
Asens defensa que sí que
hi ha una majoria sufi-
cient per modificar el de-
licte –la de la investidura–
i que el que cal és “posar-se
a negociar”. Segons ell, el
PSOE vol que “l’altra part
en la negociació accepti el
seu punt de partida”.

Des del govern de la Ge-
neralitat, la consellera de
la Presidència, Laura Vila-
grà, repetia les paraules de
la portaveu d’ERC dilluns
en el sentit que la part ca-
talana no vol entrar en
una subhasta pública de
penes per sedició, sense
concretar si en defensa la
derogació. ■
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La Moncloa manté la voluntat
de reformar la sedició tot i el PP
a Dos ministres i el PSC recalquen que el compromís de Sánchez es manté intacte a Asens veu més
lluny la modificació del Codi Penal després del cop de porta de Núñez Feijóo a renovar la cúpula judicial

El president espanyol, Pedro Sánchez, escoltant el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la setmana passada al Senat ■ EFE / FERNANDO ALVARADO
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La frase

“El govern mantindrà
la seva posició. Creiem
que és una bona notícia
adequar la nostra
legislació a l’europea”

Félix Bolaños
MINISTRE DE LA PRESIDÈNCIA

El ple de l’Ajuntament de
Barcelona va aprovar ahir
–amb els vots d’ERC,
Junts i Barcelona en Co-
mú– una declaració insti-
tucional que defensa l’am-
nistia i el dret a l’autode-
terminació, així com un
impuls de la reforma del

Codi Penal. Com acostu-
ma a passar quan es deba-
ten qüestions relaciona-
des amb la qüestió nacio-
nal, els dos socis de govern
–comuns i socialistes–
van votar de manera opo-
sada. El text a votació va
ser presentat per la plata-
forma ciutadana Acord
Social per l’Amnistia i
l’Autodeterminació. S’hi

han adherit 200 ajunta-
ments i entitats catalanes
i s’hi ha afegit una esmena
dels comuns perquè s’in-
tensifiqui el diàleg per re-
formar el Codi Penal.

En el torn de debat, la
proposta va ser defensada
per les regidores d’ERC i
de Junts Elisenda Ala-
many i Neus Munté, res-
pectivament, que van re-

marcar que la majoria dels
barcelonins estan en con-
tra de la repressió, i da-
vant el conflicte polític
obert entre l’Estat espa-
nyol i Catalunya, volen
l’amnistia de les persones
que viuen a l’estranger o
que estan encausades, i
que la societat catalana
exerceixi l’autodetermi-
nació. ■

Barcelona s’afegeix a l’acord per
l’amnistia i l’autodeterminació
Redacció
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La sala Carles Pi i Sunyer de l’ajuntament de Barcelona, a
l’inici de la sessió plenària que s’hi va fer ahir ■ ACN
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