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ERC avala el pressupost a canvi
de la fi del control financer

a Rufián anuncia un preacord amb el govern espanyol per aprovar els comptes que preveu posar fi al
‘dumping’ fiscal de Madrid a “No és cap avenç que ens retornin el que ja teníem”, avisa JxCat
Emili Bella
BARCELONA

ERC va començar a concretar ahir el preu del seu
suport al pressupost del
govern espanyol per al
2021, que inclou la fi del
control financer de la Generalitat per part del Ministeri d’Hisenda, la liquidació del deute del d’Educació amb la Generalitat
en matèria de beques
–una reivindicació històrica que s’arrossega des de
2005–, eliminar el dumping fiscal de Madrid i una
ampliació de la moratòria
de les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors autònoms fins al
març –ampliable trimestralment–. Aquest és només el menú d’un “preacord” anunciat pel portaveu republicà al Congrés,
Gabriel Rufián, que va avisar que pròximament detallarà més contrapartides.
“És el final del 155 financer aplicat per Rajoy i
Montoro des de 2015, el final d’una etapa negra per
al dia a dia de la gent a Catalunya. Acaba avui la tutela i l’abús austericida injust i ideològic dels ministeris d’Hisenda a l’economia catalana”, va celebrar
Rufián, que va recordar
que mentre no s’assoleix
l’objectiu de la independència cal gestionar el
mentrestant: “Això no ens
fa menys independentistes, republicans o d’esquerres, simplement ens
fa més útils. Hi ha molt poc
marge per a la màgia.”
De seguida va replicar la
portaveu de Junts per Catalunya a la cambra baixa,
Laura Borràs, que va carregar els neulers contra el
govern de Pedro Sánchez i
Pablo Iglesias per haver
ofert com a element de negociació “una prerrogativa que ja era dels catalans”. Borràs va denunciar
que La Moncloa ja hauria
d’haver corregit del tot la
intervenció de Montoro
sobre les finances de la Generalitat –que només es
va aixecar parcialment,

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián ■ EFE / CHEMA MOYA
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“És el final del 155
financer aplicat per
Rajoy i Montoro des
de 2015. Acaba avui la
tutela dels ministeris
d’Hisenda a
l’economia catalana”

“Això no ens
fa menys
independentistes o
republicans, ens fa
més útils”

“No és retornant-nos
allò que ja era nostre,
que es negocia i
s’aconsegueix res per
a Catalunya”

“Encara no existeix
aquest acord amb
ERC. Nosaltres volem
negociar fins al final”

Gabriel Rufián

Laura Borràs

Edmundo Bal

pel que fa als ingressos–.
“Estar negociant per
aconseguir el que ja era
nostre demostra la condició de rebaixes contínues
per part del govern de Sánchez i Iglesias. No és retornant-nos allò que ja era
nostre, que es negocia i
s’aconsegueix res per a Catalunya”, va precisar, en
al·lusió a ERC. “No és cap
avenç que ens retornin el
que ja teníem”, va insistir
des del Parlament el president del grup de JxCat, Albert Batet.
El conseller d’Hisenda
madrileny, Javier Fernández-Lasquetty, no va trigar gaire més a trobar una
“vergonya” que un pacte
“entre socialistes i independentistes pretengui

apujar els impostos obligatòriament als madrilenys”. Més tard s’hi va afegir el mateix alcalde, José
Luis Martínez-Almeida,
que va assegurar que cedir
a aquest “xantatge” seria
una ofensa no a Madrid, sinó a l’Estat autonòmic i va
replicar a Rufián que a Catalunya no li resoldrà res.
En tot cas, el dirigent
republicà no va voler revelar com es posarà fi “al paradís fiscal de facto que la
dreta s’ha muntat a Madrid”. “Si ho dic és que no
es fa”, va admetre. De moment, es crearà un comitè
bilateral per a una reforma fiscal i un grup de treball específic per a la reforma de l’impost a les grans
fortunes.

A la pràctica, el sí d’ERC
significa que hi haurà
pressupost per al 2021 –el
primer des del 2018–, ja
que amb els republicans,
el suport anunciat pel
PNB i els vots d’EH Bildu,
el govern del PSOE i Podem arriba a la majoria absoluta al Congrés.

transaccional
signada
amb el grup socialista per
posar en marxa la targeta
única sanitària al conjunt
de l’Estat i va assegurar
que les principals aspiracions del seu partit per als
comptes han superat “la
fase del vet de l’executiu”.
El portaveu del PNB, Aitor Esteban, va avançar
que la seva formació votarà a favor dels comptes a
canvi de la cessió d’uns
terrenys del Ministeri de
Defensa a l’Ajuntament de
Sant Sebastià per respondre a una “necessitat residencial”, d’inversions en
recerca,
desenvolupament i innovació universitària, de l’impuls de l’energia eòlica marina i millores
en infraestructures. ■

PORTAVEU D’’ERC AL CONGRÉS

PORTAVEU DE JXCAT AL CONGRÉS

Ciutadans no defalleix
Ciutadans té previst continuar negociant “fins al final” i treballarà perquè no
es consumi el preacord
amb ERC, segons va avisar
el portaveu adjunt del partit taronja, Edmundo Bal,
que va insistir que continua sent incompatible un
pressupost amb el seu suport i el dels republicans.
Bal va destacar l’esmena

Lamesa,a
favor d’un
indult pel cas
del Parlament
Redacció
BARCELONA

La mesa del Parlament
s’ha mostrat favorable a la
concessió d’un indult a un
jove condemnat a tres
anys de presó per haver
participat en una manifestació contra les retallades
en el pressupost de la Generalitat, el 15 de juny del
2011, amb el lema Aturem
el Parlament, segons van
informar ahir. Amb els
vots a favor de JxCat, ERC
i el PSC i el vot en contra
de Ciutadans, la mesa va
qualificar de “desproporcionada” la pena de tres
anys de presó, imposada
pel Suprem, que va anullar la sentència absolutòria de l’Audiencia Nacional i va condemnar a tres
anys de presó vuit joves
per un delicte contra les
institucions de l’Estat. En
el cas d’aquest jove està
pendent que la Generalitat enviï el seu informe al
Suprem, segons la seva advocada. ■

Presó per a
dos acusats de
tallar la ronda
durant el 8-N
M.P.
BARCELONA

PORTAVEU ADJUNT DE CS AL CONGRÉS

L’Audiència de Barcelona
ha condemnat a tres anys i
mig de presó l’activista
Francisco Garrobo per un
delicte de desordres públics amb l’agreujant de reincidència per haver dut
“el poder de comandament en obrir o tancar el
trànsit” a la ronda de Dalt
durant la vaga general del
8 de novembre del 2017, i a
una segona persona la castiga a un any de presó “per
haver pegat a un motorista”. En la resolució, difosa
ahir, la secció 21a ha absolt dos membres dels iaioflautes, en considerar
que van participar en la
protesta però “no van alterar la pau pública”. Alerta
Solidària va anunciar ahir
que presentaran un recurs
contra la sentència al
TSJC perquè “vulnera el
dret de manifestació”. ■
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solució per a qüestions de
caràcter personal”, però
no per certificar un punt i
a part en el conflicte. Per
això, va insistir, cal l’amnistia, un mecanisme que
a Catalunya, segons ell,
suscita un alt grau d’adhesió. “Això i el referèndum
són els grans consensos
al voltant dels quals s’articula la societat catalana,
i és per això que avui
[ahir per al lector] signem
aquesta petició”, va sentenciar Torrent. Enmig de
tot plegat, el president del
grup de JxCat, Albert Batet, va exposar també ahir
que hi ha converses amb
altres partits i la societat
civil per promoure un debat parlamentari sobre la
llei, però alhora va deixar
entreveure que és favorable que això es tracti al
Congrés dels Diputats,
que és l’òrgan que té competències sobre aquesta
qüestió, i no al Parlament.

Els presidents Rigol, Torrent, Forcadell i Benach, durant l’acte que es va fer ahir a la tarda al saló d’audiències de la cambra catalana ■ EPA

Els presidents del Parlament
pressionen per una amnistia

a Torrent, Forcadell, Benach, Rigol i De Gispert firmen una declaració per reclamar l’aprovació d’una
llei orgànica sobre la matèria a L’entitat Amnistia i Llibertat ja té enllestida una proposta normativa
Francesc Espiga
BARCELONA

L’indult podria ser una
sortida puntual per al cas
dels nou presos independentistes condemnats pel
Tribunal Suprem, però
l’amnistia seria el mecanisme més adient per resoldre la situació dels més
de 2.600 represaliats independentistes que es comptabilitzen a hores d’ara.
Sota aquest gran principi
rector, la sala d’audiències
del Parlament va reunir
ahir quatre presidents de
la cambra –Roger Torrent, Carme Forcadell, Ernest Benach i Joan Rigol–
per estampar la seva firma
de suport a la campanya
de l’associació Amnistia i
Llibertat –que té l’empara,
entre d’altres, del catedràtic de dret penal Joan
Queralt i les politòlogues
Gemma Ubasart i Sonia
Andolz–, en què es reclama l’aprovació, per part
del Congrés, d’una llei orgànica que reguli aquesta

mesura de perdó. Una
imatge, la d’ahir, en què no
hi havia Núria de Gispert
per causa de força major,
tot i que també subscriu la
proposta, i en què es va poder veure Forcadell abans
que demà el Suprem es reuneixi per tractar sobre el
seu tercer grau.
Torrent va ser l’únic
que va prendre la paraula
en l’acte i va recordar, en
primer lloc, que el Parlament ja s’ha pronunciat,
en reiterades ocasions, a
favor de la llibertat dels
presos polítics i el retorn
dels exiliats: “Primer, per
una qüestió de justícia, però també com a via per
resoldre el conflicte amb
l’Estat. Perquè, amb venjança, això no passarà.”
En un context polític en
què es parla de la possibilitat que els indults per als
condemnats pel Suprem
es puguin concretar en un
termini de mesos, el president de la cambra va reiterar l’enunciat genèric que
aquesta “pot ser una bona
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“Els indults poden ser
una solució per a certs
casos, però l’amnistia
és la millor via per
posar fi a la repressió”

“El Congrés dels
Diputats és on toca
posar tot el focus i
la pressió per tirar
endavant la llei”

PRESIDENT DEL PARLAMENT

PRESIDENT DEL GRUP DE JXCAT

Roger Torrent

Albert Batet

La xifra

—————————————————————————————————

25.000

signatures en favor de la
mesura ja havia recollit a l’octubre l’associació Amnistia i
Llibertat en menys d’un mes.

El TS decidirà sobre el tercer grau dels presos polítics demà

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

La sala penal del Tribunal Suprem, encapçalada pel magistrat Manel Marchena, ha
fixat per demà la deliberació
i resolució dels recursos
d’apel·lació interposats per la
fiscalia contra la concessió
del tercer grau als presos polítics, a més de l’aplicació de
l’article 100.2 del règim penitenciari, segons va informar
ahir el gabinet de premsa de
l’alt tribunal espanyol.
El Departament de Justícia, amb informes favorables
de les juntes de tractament
dels penals, va concedir el 14

de juliol passat el tercer grau
als nou presos polítics, que
implica anar a dormir a la presó de dilluns a dijous. La fiscalia hi va presentar recurs en
contra i, en el cas dels set presos de Lledoners, la jutgessa
de vigilància penitenciària va
validar la semillibertat però
la va deixar en suspens,a petició del fiscal, fins que s’hi pronunciés el tribunal sentenciador, que ha trigat gairebé quatre mesos. Per contra, l’exconsellera Dolors Bassa i l’expresidenta del Parlament Carme
Forcadell han seguit fins ara

en tercer grau, perquè els jutges respectius no el van revocar de manera cautelar, en
una interpretació més garantista de la norma. Forcadell ja
va avançar que no creu que
pugui passar el Nadal a casa,
ja que tots tenen coll avall que
el Suprem els tombarà la semillibertat. A més, el Suprem
ha trencat la jurisprudència i
s’ha erigit per resoldre l’aplicació del 100.2, amb el qual
els presos polítics van poder
sortir a treballar i a fer tasques de voluntariat abans del
tercer grau. ■ M. PIULACHS

El clam de Cuixart
L’exigència de l’amnistia
com a mecanisme que
permeti enterrar l’etapa
de persecució i judicialització contra l’independentisme no és en absolut
nova. Són moltes, i diverses, les veus que l’han
plantejat, si bé el president d’Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, va fer el
dia 7 de novembre un pas
més en aquesta demanda
i va instar directament i
explícitament el Parlament a tirar pel dret i aprovar una regulació sobre
la matèria. De manera paral·lela, l’associació Amnistia i Llibertat –que ja ha
recollit més de 25.000 rúbriques de suport i que
també va ser present en
l’acte d’ahir– ja té embastada una proposta de com
hauria de ser aquesta llei.
A través d’un articulat
de vuit punts, el text planteja anul·lar totes aquelles
causes penals o administratives vinculades “a un
mòbil de defensa de les
llibertats públiques, els
drets socials o la reivindicació del dret a l’autodeterminació i la independència de Catalunya” iniciades entre l’1 de gener
del 2013 i la data d’eventual aprovació de la norma. Tenint en compte que
es tracta d’una iniciativa
que pretén posar “el comptador a zero” en el conflicte, també beneficiaria els
policies que tenen procediments oberts als jutjats
per haver participat, per
exemple, en les càrregues
de l’1-O. ■
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L’eurocambra censura que
s’opini sobre els presos
a La ponent d’un informe sobre drets fonamentals alerta que el Parlament Europeu

retalla les referències als presos condemnats per haver facilitat el vot l’1-O
Natàlia Segura
Reventós
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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La ponent de l’informe del
Parlament Europeu sobre
els drets fonamentals a la
Unió Europea, Clare Daly,
va denunciar ahir la “censura” de la seva opinió sobre els presos independentistes en aquest text. Normalment, l’eurodiputat
que l’elabora afegeix una
nota explanatòria al final
on simplement expressa la
seva visió, però que no té
cap rellevància perquè no
forma part de l’informe
que vota la cambra.
En aquest cas, ha adquirit transcendència perquè
una majoria de partits,
principalment populars,
liberals i socialistes, van

demanar que se suprimís
la nota perquè denunciava
l’existència de “sentències
judicials que superen els
deu anys de presó per haver permès plebiscits democràtics”, en referència
al cas català. Ni tan sols ho
deia explícitament.
“Si la llibertat significa
alguna cosa, és el dret a explicar allò que no es vol escoltar, i alguna gent aquí
no vol escoltar el que passa
a Catalunya”, va dir ahir en
català la irlandesa citant
George Orwell durant el
debat sobre l’informe al
ple.
Visiblement indignada,
Daly va acusar “els grans
grups polítics” del Parlament Europeu d’eliminar
la seva opinió personal
fent “allò que l’informe

de l’informe sobre els drets
fonamentals a la UE perquè no assenyala cap estat
membre en particular. “Això és una bogeria.”

Clare Daly ■ ACN

condemna” pel que fa a la
llibertat d’expressió. “No
poden assimilar la veritat”, va lamentar. La combativa eurodiputada irlandesa també va criticar la
“debilitat” i “absurditat”

El PSOE nega censura
El president del Comitè de
Llibertats Civils on s’ha
elaborat l’informe, el socialista espanyol Juan
Fernando López Aguilar,
va replicar Daly dient que
el reglament de l’eurocambra li permetia “cancel·lar” l’exposició de motius si aquesta és “inconsistent” amb la resolució i
“sobretot” si ho demana
un grup majoritari de partits polítics.
“L’exposició de motius
inclou una referència a
una situació que no només és objecte de polèmi-

No es debat l’escó de Junqueras

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

L’eurocambra va rebutjar ahir
la petició del grup Verds/ALE
de votar una esmena sobre
l’escó del líder d’ERC Oriol
Junqueras en l’informe sobre
les eleccions europees del
2019. “No ho puc acceptar
perquè el senyor Junqueras
no és membre del Parlament
Europeu”, es va limitar a dir el
vicepresident de la cambra
que moderava la sessió, l’eurodiputat de la CDU Rainer

Wieland. L’esmena eliminada
reclamava al Parlament Europeu l’aplicació de la sentència
del Tribunal de Justícia de la
UE i que es protegís la seva immunitat. Sí que ha sobreviscut
(per ara) una esmena que lamenta que Junqueras “no pogués ocupar el seu escó” i que
recorda la competència exclusiva de l’eurocambra per “aixecar la immunitat” d’un eurodiputat. Es vota avui.

ca política, sinó que pot
ser desmentida amb arguments polítics”, hi va afegir López Aguilar sobre el
cas català mencionat a la
nota explanatòria de la ponent.
Els eurodiputats independentistes van posar el
crit al cel pel moviment
del PP, Ciutadans i el
PSOE per eliminar una
simple referència indirecta als presos independentistes.
L’eurodiputada
d’ERC, Diana Riba, ho va
qualificar de “censura” i
d’“acte de cinisme polític”. “Demano al president

del Parlament Europeu
que revisi el que ha passat
i que protegeixi la llibertat
d’expressió dels eurodiputats”, va dir Riba, si bé no
hi ha hagut per ara cap
moviment per rectificar
l’eliminació de la polèmica
nota a peu de pàgina de la
irlandesa. Per la seva banda, l’eurodiputat de Junts
Toni Comín també va denunciar al ple aquest incident i, igual que Riba, va
criticar que l’informe no
reculli l’empresonament
dels líders independentistes per l’organització d’un
referèndum. ■

