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Aragonès dribla el front comú
que li demana JxCat al Congrés
a El president insta Junts a fer propostes concretes per negociar el suport dels grups independentistes
al pressupost espanyol a El republicà defensa que l’episodi sard reforça l’exigència d’una amnistia
Emili Bella
BARCELONA

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va esquivar ahir l’enèsima crida de Junts per Catalunya
a fer valdre en bloc els vots
independentistes al Congrés a l’hora de negociar el
pressupost del govern espanyol. “Endavant, tinguin propostes concretes”, va instar el cap de govern el partit de Carles
Puigdemont. Aragonès es
va limitar a recordar que
són els grups parlamentaris a Madrid els qui s’han
d’arremangar i que en tot
cas el govern, el que pot fer
és “emetre la seva opinió”
al respecte i “animar” les
forces polítiques a negociar les iniciatives que es
plantegin. “Veiem quines
propostes concretes podem aportar en aquesta
negociació, que és com es
pot treballar per avançar”,
va resoldre el president
durant la sessió de control
al Parlament.
El cap de files de Junts a
la cambra, Albert Batet, va
recordar que els comptes
espanyols són “una palanca de pressió” que l’independentisme no pot desaprofitar. “És imprescindible actuar de manera coordinada”, va dir el president del grup parlamentari. De fet, Batet va subratllar que l’acció coordinada
dels dos socis de govern
consta en l’acord de legislatura rubricat per les
parts, per bé que no especifica que s’hagi d’actuar

a Sardenya en el front internacional per reclamar
una llei d’amnistia. Ho va
fer puntualitzant que és
tota la lluita de l’exili, no
solament la que duen a
terme els exiliats a Bèlgica, sinó també la de la secretària general d’ERC,
Marta Rovira, i l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, des de Suïssa, la que
“dona la força” per exigir
l’amnistia, una de les reivindicacions que ERC posa sobre la taula de negociació amb el govern espanyol, en la qual Junts no
participa.
Al seu torn, Batet va celebrar que el debat de política general de la setmana
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“El pressupost és una
palanca de pressió que
no podem desaprofitar.
És imprescindible
actuar coordinats”
Albert Batet
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El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir, durant la sessió de control al Parlament ■ EFE / QUIQUE GARCÍA

en bloc a Madrid. Batet va
recollir també la predisposició mostrada per Aragonès en la sessió de control
del juliol per facilitar tal
coordinació. Tanmateix,
ERC no té intenció d’articular cap front comú, segons va deixar ben clar el
portaveu republicà a la
cambra baixa, Gabriel Rufián, el mes passat, quan
va assegurar que ho troba

“un debat artificial” i va
instar tothom a “assumir
els seus resultats electorals”. ERC, JxCat i la CUP
sumen 19 vots. Els republicans i els diputats del
Partit Demòcrata ja van
donar suport a l’anterior
pressupost espanyol al
marge de Junts.
D’altra banda, el president va aprofitar la victòria de Puigdemont dilluns

ERC vol que comparegui Táboas

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

El grup parlamentari d’ERC
ha registrat a la mesa de la
comissió de Polítiques Digitals i Territori dues peticions
de compareixença perquè el
coordinador de Rodalies, Pere Macias, i el president de
Renfe, Isaías Táboas, donin
explicacions sobre el caos

ferroviari dels últims dies arran de la vaga de maquinistes. El president, Pere Aragonès, va lamentar que la situació a Rodalies és “inacceptable” i que només es revertirà
amb un traspàs complet de la
xarxa a la Generalitat i finançat adequadament.

passada servís per “escenificar el ple suport al president Puigdemont” i demostrar que l’Estat espanyol no té plenes garanties
democràtiques i constatar
que
l’independentisme
disposa d’una majoria del
52% a la cambra.
El president va mofarse del “ridícul” que va fer el
partit ultra Vox quan va
enviar els seus advocats al
Tribunal d’Apel·lació de
Sàsser per tal d’assistir a
la compareixença de Puigdemont, als qui la justícia
sarda no va permetre entrar: “Els cou que no els
deixessin passar de la porta.” ■

MÉS PLE DEL PARLAMENT
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El govern preveu
aprovar els comptes
al novembre

La CUP reclama
mesures fiscals
progressives

Illa fa dels Mossos un
cavall de batalla polític

El conseller d’Economia, Jaume Giró, va fixar principis de
novembre com la nova data
per a l’aprovació del pressupost de la Generalitat al Consell Executiu, amb l’objectiu
que entrin en vigor al gener.

La CUP va reclamar ahir al
govern mesures en matèria
fiscal per garantir la progressivitat i l’equitat i que “els que
tenen més diners paguin
més”, en paraules de la diputada Eulàlia Reguant.

El cap de l’oposició, el socialista Salvador Illa, va retreure
al president de la Generalitat
que hi hagi la “percepció” que
els Mossos d’Esquadra generen “desconfiança” entre el
govern. Pere Aragonès va re-

plicar-li que l’autoritat de la
policia “no es resol amb declaracions parlamentàries, sinó amb fets” i va recordar
que l’any vinent es convocaran fins a 860 noves places
per accedir al cos.

Vox torna a vincular
immigració i
delinqüència

Salvador Illa és el cap de
files del PSC ■ ACN

El líder de Vox, Ignacio Garriga, va tornar a vincular ahir
immigració i delinqüència al
Parlament l’endemà que la
mesa demanés un informe
pel mateix motiu a la comissió de l’Estatut dels Diputats.
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El TC avala el càstig
de l’expresident
Artur Mas pel 9-N
a A partir d’ara pot demanar empara al TEDH a La

Generalitat tindrà aviat els 5,2 milions comissats pel TCu
Redacció
BARCELONA

864907-1243928Q

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat
per unanimitat el recurs
de l’expresident de la Generalitat Artur Mas, condemnat a un any i un mes
d’inhabilitació i a 36.000
euros de multa per desobediència al TC per haver
organitzat la consulta del
9-N del 2014. La seva inhabilitació política va acabar
el 23 de febrer del 2020.
Fonts jurídiques van
avançar ahir a Efe la resolució de la sentència, el
contingut de la qual es co-

Mas, Rigau, Ortega i Homs, amb Torra i Aragonès ■ ACN

neixerà els propers dies.
La sentència esgota les
vies en instàncies judicials
espanyoles i obre la porta a

l’expresident perquè presenti una demanda per
vulneració de drets al Tribunal Europeu de Drets

Humans (TEDH).
Paral·lelament, la Generalitat té ingressats de
forma cautelar els 5,2 milions d’euros que el Tribunal de Comptes (TCu) va
exigir al govern de Mas per
haver organitzat el 9-N, diners de què podrà disposar si el Suprem avala la
resolució del TCu. Les exconselleres Irene Rigau i
Joana Ortega i l’exdiputat
al Congrés Francesc
Homs també van ser condemnats pel TSJC i pel Suprem per desobediència al
TC pel 9-N, i el TC també
haurà de respondre als
seus recursos. A més, el
TCu va reclamar-los a ells i
a funcionaris els 5,2 milions, que al final van aportar ciutadans a través de la
Caixa de Solidaritat, i que
aviat aniran a les arques
catalanes. Segons Efe, els
magistrats del TC donen
ple suport a la sentència
del Suprem, que va rebutjar tots els arguments de
l’expresident, que va invocar els seus drets constitucionals a la participació i a
la llibertat ideològica i
d’expressió a la recerca de
la seva absolució ■

Un grup d’estudiants
boicotegen un acte
espanyolista a la UAB
a Membres del SEPC

increpen i malmeten
una carpa informativa
del grup S’ha Acabat

Redacció
BARCELONA

Un centenar de persones
vinculades al Sindicat
d’Estudiants dels Països
Catalans (SEPC) van irrompre ahir al punt d’informació que l’associació
espanyolista d’ universitaris S’ha Acabat havia instal·lat a la plaça Cívica de
la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), a Bellaterra. Van increpar-los i
van desmuntar i malmetre la carpa, així com el
material de propaganda.
S’ha Acabat va denunciar
l’actitud dels protestants i
que el rectorat no vetllés
per la seva seguretat, tot i

Concentrats, a la plaça
cívica de la UAB, ahir ■ ACN

que hi va anar seguretat
privada. L’equip de govern
de la UAB va emetre un comunicat en què defensa
“la llibertat d’expressió al
campus”, rebutja “la tensió viscuda” i lamenta “la
instrumentalització ideològica que determinats
partits polítics fan del
campus”. ■

