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“Sense recança” i com una
“oportunitat”. Així anima
el president de la Generali-
tat, Pere Aragonès, les for-
ces independentistes a mi-
rar-se la taula de diàleg en-
tre els governs espanyol i
català i que ell mateix pre-
sidirà al mes de setembre.

L’oportunitat que supo-
sa la taula de diàleg té a
veure amb la possibilitat
de defensar davant l’Estat
espanyol el dret a l’autode-
terminació i l’amnistia.
Malgrat els darrers anys
de conflicte amb l’Estat es-
panyol per poder celebrar
un referèndum a Catalu-
nya, el president de la Ge-
neralitat va qualificar la
taula de diàleg com la ne-
gociació “més difícil” que
afronta Catalunya en les
darreres dècades i va asse-
gurar que, per part seva, hi
abocarà totes les energies i
s’hi implicarà al 100%.

Aragonès també va de-
manar el suport i implica-
ció de tota la societat cata-
lana per garantir que la
taula comporti que Cata-
lunya faci un “gran pas en-
davant”.

Des de la platja de Cal-
des d’Estrac (Maresme),
on va visitar el servei de so-
corrisme i bany adaptat de

la Creu Roja, el president
de la Generalitat també es
va referir a la pandèmia de
la Covid. Tot i que el nom-
bre de contagis i les hospi-
talitzacions van a la baixa,
la cinquena onada “no s’ha
superat”, va remarcar.
Com en el cas dels incen-
dis, Aragonès va demanar
responsabilitat a la ciuta-
dania perquè la pandèmia
“no fa vacances” i “no està
vençuda”. En aquest sen-
tit, va recordar que la va-

cunació és la millor eina
per doblegar-la, i va fer
una crida a “aprofitar” el
procés de vacunació sense
cita per a majors de 12
anys obert pel govern.
“Són dies de descans per a
bona part de la població,
però també ho han de ser
de responsabilitat i pre-
venció”, va reblar. El presi-
dent va assenyalar que el
ritme de vacunació és bo, i
que per això no veu neces-
sari en aquests moments

impulsar mesures coerci-
tives com ara el passaport
Covid.

També va llançar crí-
tiques a l’elevat preu de
la llum dels darrers mesos,
que va atribuir a “un sis-
tema de regulació opac”,
permeable a “pressions
polítiques” derivades de
la presència d’exgover-
nants –expresidents i ex-
ministres– “en els consells
d’administració de les
elèctriques”. ■
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Aragonès creu que la taula
de diàleg és “la negociació
més difícil” en dècades
a Insta els socis a veure-la com una “oportunitat” i no pas amb “recança”
a Demana responsabilitat als ciutadans davant la Covid i el risc d’incendis

Aragonès va visitar els serveis preventius de socorrisme i bany adaptat de la Creu Roja ■ EFE

Amb l’objectiu de mini-
mitzar les crítiques de la
CUP i el distanciament
creixent de la formació an-
ticapitalista amb el go-
vern, la portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, defensa que
els compromisos d’inves-
tidura es comencen a com-
plir i, encara més, convida
ja la CUP a implicar-se en
l’aprovació del futur pres-
supost de la Generalitat.

Per començar Vilalta va
marcar ahir distàncies
amb el projecte d’amplia-
ció de l’aeroport que pro-
mou Aena i que inclou
l’allargament de la tercera
pista afectant espais natu-
rals. La portaveu republi-
cana deia ahir en declara-
cions a Catalunya Ràdio
que el que fa el govern és
“acceptar la inversió” de
l’organisme aeroportuari
però que es decidirà “des
d’aquí” com s’amplia l’ae-
roport i afegia que “es pot

millorar l’aeroport del
Prat sense ampliar-lo ne-
cessàriament amb aques-
ta tercera pista”.

Per altra banda, la por-
taveu republicana es diri-
gia a la CUP defensant que
el govern ha “començat a
complir” els compromisos
signats per ERC amb la
formació de cara la inves-
tidura i va instar els anti-
capitalistes a implicar-se
en l’“agenda transforma-
dora” de l’executiu d’ERC i
Junts per Catalunya. “El
que considerem és poder
aprovar aquests pressu-
postos amb la implicació
de la CUP, que és amb qui
tenim l’acord d’investidu-
ra i una sèrie de propostes
polítiques pactades”, con-
cloïa Vilalta. Ahir mateix,
el diputat de la CUP, Car-
les Riera, ratificava a la
SER que l’ampliació del
Prat, els Jocs Olímpics
d’hivern i la injecció al Cir-
cuit de Catalunya “van en
sentit contrari” al pacte
d’investidura. ■

ERC vol al
pressupost una
CUP que manté
les distàncies
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a Vilalta assegura que el govern ha
“començat a complir” els
compromisos de l’acord d’investidura

La portaveu d’ERC en una roda de premsa aquest juliol des
de la seu del partit. ■ ACN

L’Ajuntament de Tortosa
no recorrerà contra les
mesures cautelars que
han aturat el desmantella-
ment del monument fran-
quista, previst per al juliol,
que va dictar el jutjat con-
tenciós administratiu nú-
mero 2 de Tarragona, ar-

ran d’un recurs del col·lec-
tiu que en defensa la rein-
terpretació. El consistori
havia encarregat dos in-
formes jurídics per pren-
dre la decisió. El primer,
de la Universitat Rovira i
Virgili (URV), assenyala
que la interlocutòria “fa
referència específicament
a l’execució de les obres”
que fa Justícia. També l’in-

forme de la secretaria mu-
nicipal remarca que el
consistori “no es troba en
la situació jurídica d’haver
de formular recurs d’apel-
lació en el marc de les se-
ves competències”. La lli-
cència es va sol·licitar a
través del Centre d’Inicia-
tives per a la Reinserció
per fer la retirada del mo-
nument franquista. ■

Tortosa no presentarà recurs
perquè es retiri el monument
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El monument franquista al
mig de l’Ebre ■ O. DURAN
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