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Les frases
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“Es garantiran
els percentatges
de producció,
de doblatge i de
subtitulació en
llengua catalana”
“Si no té quotes,
no s’aprovarà
la llei”
Marta Vilalta
PORTAVEU D’ERC

“L’única manera
que el país avanci
és des de la majoria
de la investidura
[de Pedro Sánchez]”
Jéssica Albiach

PRESID. COMUNS AL PARLAMENT

El cap de files d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, amb la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, la setmana passada al Congrés ■ EFE / EMILIO NARANJO

ERC avisa Sánchez que no té
garantit el seu sí als comptes

a Vilalta nega que s’estigui plantejant un intercanvi de vots al Congrés i al Parlament amb el PSC pel suport al
pressupost a La portaveu del partit redueix a una “qüestió tècnica” la quota exacta de català a la llei audiovisual
Redacció
BARCELONA

Blindar el català en la llei
de l’audiovisual serà necessari però no suficient
perquè ERC doni el seu sí
al pressupost de Pedro
Sánchez. Els republicans
subratllen que el seu vot
no està garantit només pel
fet que no hagin bloquejat
la tramitació dels comptes
amb una esmena a la totalitat. “Ara ens obrirem a
negociar totes aquelles
carpetes de qüestions que
defensa el govern, qüestions de traspassos pendents, qüestions més de
l’àmbit social, de l’àmbit
econòmic, com garantim
que hi hagi més inversions
i que s’executin”, va defensar ahir la portaveu del
partit, Marta Vilalta, en
una entrevista a l’emissora RAC1.

Si el PNB evitava el vet a
canvi de gestionar l’ingrés
mínim vital, ERC omplia
el cove amb el blindatge
del català amb quotes a la
nova llei, però sense concretar-ne els percentatges. Es tracta d’una “qüestió tècnica”, per a Vilalta,
que va insistir que “si no té
quotes, no s’aprovarà la
llei”. “Es garantiran els
percentatges de producció, de doblatge i de subtitulació en llengua catalana”, va resoldre. Els
d’Oriol Junqueras han donat marge al govern del
PSOE, Podem i els comuns fins al 31 de desembre per tancar-ho.
La Plataforma per la
Llengua veu bé d’entrada
l’acord al qual han arribat
ERC i el govern espanyol
sobre la llei de l’audiovisual, però demana concrecions sobre “quin percen-

Rull subratlla la debilitat de l’Estat
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“L’Estat espanyol és extraordinàriament dèbil i per això
valia la pena arribar al final i
veure què hi havia darrere el
mur.” Amb aquestes paraules
sobre el referèndum de l’1-O,
l’exconseller Josep Rull va
presentar ahir el seu llibre 1
dia d’octubre i 2 poemes.
Quan l’esperança venç la por,
ahir a la llibreria Etcètera del
Poblenou de Barcelona, al
costat de la cap de files de
JxCat a l’Ajuntament de Bar-

celona, Elsa Artadi. La llibreria es va llevar ahir amb unes
pintades contra Rull a la persiana i a la façana, on es podia
llegir “Rull etarra” i “boicot”.
Els cartells que anunciaven la
presentació també van aparèixer pintats de negre. “Una
llibreria és un temple de la
cultura i de la llibertat. Tot el
suport. No us faran callar. No
ens faran callar”, va escriure
Rull a Twitter. L’exconseller va
explicar que durant els anys

que ha estat a la presó va rebre 38.000 cartes i que un
funcionari de presons es pensava que eren plenes d’insults. El terrassenc va insistir
que la debilitat de l’Estat el
porta a “sacrificar el sistema
de drets i llibertats” i va posar
d’exemple la inhabilitació de
l’exdiputat de Podem Alberto
Rodríguez: “Nosaltres ho
vam advertir. Primer som
nosaltres i, després, qualsevol que gosi discrepar.”

tatge s’estipularà per a la
producció pròpia, el doblatge i la subtitulació en
català, ja que d’això depèn
en gran mesura l’èxit o el
fracàs de l’acord”.
En espera de les concrecions, Vilalta va mencionar altres qüestions que

han permès l’acord amb
La Moncloa, com són que
TV3 pugui beneficiar-se de
noves fonts de finançament o de fons reservats
perquè la televisió pública
“pugui ser motor de producció audiovisual en català”. “No som els del no a

tot, que és molt còmode.
Hem vingut a mullar-nos i
a aconseguir el màxim de
qüestions pels interessos
de Catalunya”, va etzibar
contra Junts per Catalunya i la CUP, que sí que
han presentat esmenes a
la totalitat.

De fet, els anticapitalistes sospiten que ERC té
una agenda amagada amb
els socialistes pel que fa al
pressupost espanyol que
podria estar vinculada
amb el que acabi fent el
PSC al Parlament amb els
comptes de la Generalitat.
En aquest sentit, Vilalta va negar rotundament
que s’estigui plantejant
un intercanvi de vots al
Congrés i al Parlament
amb els socialistes pel suport al pressupost: “Ho
descartem
absolutament.”
En Comú Podem va celebrar ahir que Sánchez
hagi desencallat el pressupost amb el suport d’ERC.
Jéssica Albiach va dir ahir
des de Sitges que el blindatge del català és “un bon
punt d’inici” i va defensar
que els comptes “són el millor pressupost per a Catalunya en una dècada”. Albiach espera que JxCat i la
CUP s’asseguin a negociar
per millorar-los: “Encara
tenim temps per reconduir-ho.”
Goig monclovita
Mentrestant, el ministre
de la Presidència, Félix
Bolaños, deia des de Toledo que l’acord assolit amb
ERC és “un pas molt important” en favor de la recuperació i que s’haurien
de sumar als comptes
“tots aquells que volen que
a Espanya li vagi bé”. Igualment, la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, també va inflar el pit
pel fet que ERC i el PNB no
hagin presentat esmenes
a la totalitat al pressupost:
“És una bona notícia per a
Espanya.” ■

