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“La independència
és irreversible”
Torra defensa que l’Estat va fer obrir els ulls a molts amb la sentència del TC
Els grups independentistes creuen que ratifica la república com a única opció

Imatge de les platges de Barcelona, ahir al migdia ■ JUANMA RAMOS

Un dia de platja diferent
Estampes inèdites amb molta menys gent i accessos acordonats o tancats
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Els municipis
busquen com
reinventar les
festes majors

Salut obliga
a fer controls
diaris a les
residències
de gent gran

Els casals
d’estiu més
preventius
arrenquen avui

L’ultradretà
Louis Aliot
controla
l’Ajuntament
de Perpinyà

Les orquestres reclamen
poder tornar a les
places aquest mateix estiu

Els ancians que hagin
d’ingressar-hi per
primer cop passaran
deu dies aïllats

Més de 10.000 monitors
han fet la formació de
responsable d’higiene

La capital de la
Catalunya del Nord
serà la ciutat més
gran que dirigiran
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Només l’independentisme
‘reivindica’ l’Estatut retallat
a Al cap de deu anys de la sentència, el continua veient com un punt d’inflexió que ratifica la república
com a única opció a El PP i els magistrats del TC callen, i Zapatero diu que van arribar “fins on van poder”
Ò.P.J.

Sánchez retreu
l’“egoisme
localista”

BARCELONA

Deu anys després de la
sentència que va desballestar l’Estatut aprovat
en referèndum el 2006, els
líders independentistes
van coincidir ahir que va
significar un punt d’inflexió que “va fer obrir els
ulls”, en paraules del president Quim Torra, a molts
catalans que fins llavors
no es plantejaven l’opció
de la independència. “Va
ser un acte unilateral per
part de l’Estat espanyol”,
que va trencar el pacte de
la transició, afirmava en
un acte a Bassella (Alt Urgell), on assegurava que
des d’aquell dia “la independència és irreversible”. Per assolir-la, Torra
va tornar a defensar ahir
la “via pacífica i democràtica”, i ”actes de gran esforç, coratge i, sobretot,
solidaritat”. “I, quan calgui, desobeint de forma no
violenta”, rematava.
“Allà ens van donar la
raó als que sempre hem
defensat la independència
com a única sortida”, piulava, en la mateixa línia, el
vicepresident Pere Aragonès. “Avui tenim més raó i
raons que mai”, concloïa.
També a Twitter, el diputat de la CUP Carles Riera,
que recordava que va votar no en el referèndum
del 2006, evidenciava que

—————————————————————————————————

Pedro Sánchez va retreure
ahir als governs autonòmics
nacionalistes que hagin caigut en un “egoisme localista”
durant la crisi: “Han plantejat
que hem recentralitzat competències, i no és així”, justificava en un míting a Sant Sebastià, on deia que s’havien limitat a “coordinar”. Segons
ell, sempre ha volgut treballar
en “cogovernança” per evitar
que “cadascú anés pel seu
compte”, i va lamentar no haver tingut tot el suport del PP
o de presidents com Torra.
Torra va inaugurar ahir les noves instal·lacions municipals de Bassella (Alt Urgell) ■ A.B. / ACN

la resolució del conflicte
polític “ni passava ni passa
per un millor Estatut”, sinó per la independència.
“Avui el diàleg vol refer
ponts amb l’Estat espanyol, i del que es tracta és
de trencar-los”, clamava.
Des de l’exili belga, l’expresident Carles Puigdemont es mostrava encara
més dur amb una sentència que de fet va anar “contra el Parlament, contra
les Corts i contra el referèndum, en nom de la
Constitució que s’acabaven de carregar”. “Deu
anys després, l’Estat no ha
fet cap rectificació, ni ha
demanat excuses, ni ha fet

Les frases

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

“Des de llavors sabem
que la independència
és irreversible, i que no
hem de renunciar a
res, a cap via pacífica
que ens hi porti”

“M’hauria agradat que
el TC ho entengués
d’una altra manera,
però això de vegades
no és fàcil en certs
ambients jurídics”

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

EXPRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

cap autocrítica. Al contrari”, denunciava. “Fa deu
anys l’Estat ens va ensenyar, una vegada més, que
l’únic camí per fer un país
millor és la república catalana”, piulava l’exvicepresident Oriol Junqueras.
És clar que l’anàlisi que

un decenni després es fa
de la situació i de les receptes per superar-la són ben
diferents des d’altres òptiques. La líder dels comuns
al Parlament, Jèssica Albiach, qualificava de “vergonyosa” la sentència i, ja
en clau de present, hi afe-

Quim Torra

José L. Rodríguez Zapatero

Quim Torra assisteix
a la projecció del film
‘Maragall i la Lluna’

gia que “Catalunya necessita un reset i encarar el futur per poder avançar”.
“Cal un nou catalanisme
que cregui en el diàleg i
aposti per un nou govern
que lideri la reconstrucció”, cloïa. Igualment a
Twitter, el líder del PSC,
Miquel Iceta, que havia
participat activament en
els treballs, evitava valorar
la sentència i assegurava:
“Avui només hi ha un camí
per avançar: màxima unitat, bon govern i voluntat i
capacitat negociadores.”
“Els socialistes de Catalunya promourem el diàleg i
treballaren per aconseguir-ho”, reblava.

Reclamen gestionar
el 100% d’IRPF social
Redacció
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El president Quim Torra
va elogiar la figura de Pasqual Maragall i va destacar
el seu federalisme, ahir a la
tarda, en la presentació del
documental Maragall i la
Lluna, que es va projectar
al Bcn Film Fest. Dirigit

per Josep M. Mañé i Francesca Català, el film narra
la trajectòria del president
Maragall agafant com a fil
conductor una noia, la Lluna, que el va conèixer de
nena i ara el redescobreix
a través dels testimonis
dels seus germans Ernest i
Pere, Narcís Serra, Jordi
Pujol, Raimon Obiols...

En una entrevista a El
Periódico, el llavors president espanyol, José Luis
Rodríguez Zapatero, no es
penedia ahir de la famosa
proclama en un míting el
2003 per donar suport al
candidat Pasqual Maragal
en què va assegurar que
donaria suport al text que
sortís del Parlament. “Home, podia haver-hi afegit:
‹i en trauré tot el que sigui
inconstitucional›”, ironitzava, tot i que lamentava
que s’hagués “tergiversat”
la frase per culpar-lo de tot
el que va venir després. De
fet, ahir defensava que van
arribar “fins on van poder”
i admetia que en la tramitació al Congrés ja van carregar-se “coses que eren
obertament i inequívocament no respectuoses
amb la Constitució”. Això
sí, Zapatero admet que va
estar “disconforme” amb
la sentència i que va passar
“dies difícils”, en què va
“intentar suavitzar l’escenari”, tot i que també creu,
coneixent “determinats
ambients jurídics institucionals”, que hauria pogut
ser “més desfavorable” encara. “Mai vaig pensar que
la reacció a la sentència
acabaria en el procés, que
ha estat un viatge a enlloc”, reconeixia, això sí.
En canvi, des del PP,
que va ser qui va dur l’Estatut al TC, deu anys després
ningú ha reivindicat la
sentència, i ahir cap líder
s’hi va referir; tampoc des
de Cs ni Vox. Fins i tot
l’ACN assegurava que tant
els dirigents populars de
l’època amb qui va contactar com els magistrats responsables de la sentència
van declinar parlar-ne adduint “raons personals i
institucionals”. “Ningú té
gaire bon record de tot
allò”, resumien, citant
fonts d’aquell TC. ■

El president Quim Torra i Conxita Casanovas, directora del
Bcn Film Fest, van presentar el documental ‘Maragall i la
Lluna’ juntament amb Jaume Collboni ■ BCN FILM FEST

ERC ha registrat una proposta de resolució al Parlament per reclamar a l’Estat que fixi un nou sistema
de gestió dels fons procedents del 0,7% per a finalitats socials, que elimini el
doble tram estatal i autonòmic perquè tots els recursos recaptats a Catalunya es puguin gestionar di-

rectament, i la Generalitat
en fixi les bases distributives, com havia dictat repetida jurisprudència però
que va variar l’última sentència del Suprem, fet que
va dur al pacte ara vigent
perquè l’Estat en gestioni
el 20%. En la moció també
s’insta el govern estatal a
publicar dades del nombre
de contribuents i la recaptació per aquest concepte
entre el 2000 i el 2019. ■

