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Illa planteja a Aragonès un nou
finançament i més autogovern

a El líder del PSC ofereix 43 propostes d’acord al president, inclòs un pacte per a la convivència lingüística
o una llei electoral a Els socialistes aposten per desplegar la “potència competencial” de l’Estatut
Emili Bella
BARCELONA

El primer secretari del
PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, va entregar ahir
un document amb 43 propostes d’acord al president
de la Generalitat, Pere
Aragonès, amb qui es va
reunir a la tarda al Palau.
L’oferta socialista inclou
una millora del finançament, caducat des del
2014, i un avanç lligat a la
“potència competencial”
de l’Estatut, retallat pel
Tribunal Constitucional.
Entre els preacords proposats hi ha també l’impuls
d’una llei electoral pròpia,
un pacte pel català i la convivència lingüística, i un
pacte per a les energies renovables –una matèria
que Illa troba que Aragonès “enfoca bé”.
També recull qüestions
com ara el “restabliment”
de la missió de servei públic dels mitjans de la
CCMA –amb un enunciat
que ja ho diu tot–, convertir l’aeroport del Prat en
un hub internacional “des
de la protecció mediambiental” i la celebració dels
Jocs Olímpics d’hivern
“Barcelona-Saragossa-Pirineus 2030”.
“Tant de bo s’obri un escenari de col·laboració en
algun o en tots, idealment,
els 43 punts o en d’altres
que pugui proposar el go-

La frase

—————————————————————————————————

“En aquests 43 punts
o altres que plantegi
Aragonès podem tenir
una actitud lleial de
col·laboració”
Salvador Illa

PRIMER SECRETARI DEL PSC

El cap de l’oposició, Salvador Illa, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir a Palau ■ EFE / TONI ALBIR

vern”, va desitjar Illa. El dirigent socialista va recordar a Aragonès la seva convicció que cal obrir un diàleg “entre catalans” al
marge de la taula de negociació entre governs. “No
ha assumit cap compromís en aquest sentit, ni
tampoc cap negativa, cap
novetat”, va resumir.
Illa va explicitar en roda
de premsa que és partidari
que es reuneixi la taula de
diàleg, això sí, “quan hi hagi temes madurs per ser
abordats”, com sembla

que és el cas de la reunió
de la comissió bilateral de
demà.
En matèria de finançament, una qüestió que tensa també la família socialista al conjunt de l’Estat,
el PSC va obrir ahir una reflexió sobre com ha de ser
la reforma del sistema a
partir d’un informe titulat
Anotacions per a una reforma federal del sistema
de finançament autonòmic, elaborat per l’economista i exdiputada socialista Montserrat Collde-

Els Mossos desallotgen
el tall de la Meridiana
Redacció
BARCELONA

Els Mossos d’Esquadra
van desallotjar els manifestants que per cinquè
dia consecutiu van tallar
l’avinguda Meridiana de
Barcelona malgrat la prohibició del Departament
d’Interior, que va limitar el
permís de concentracions

forns i la catedràtica d’economia Maria Antònia Monés per a la Fundació Rafael Campalans, que vol
ser-ne el punt de partida.
El PSC no té pressa per
tancar el debat, però adverteix que la proposta de
reforma serà “viable”: “No
farem volar coloms.”
El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, no creu que el govern de
Pedro Sánchez tingui la
capacitat ni l’autoritat de
pactar un nou model de finançament en aquesta legislatura. En qualsevol
cas, el govern aspira a la
plena sobirania fiscal.
D’entrada, Illa aposta
per una reforma fiscal per
establir un sistema més
just i progressiu, un pla de
prevenció i reducció del
frau fiscal, un pla de racio-

a una plaça propera, situada al costat de l’estació de
tren Fabra i Puig.
Un centenar de persones van començar el tall
cap a les vuit del vespre,
com s’ha fet al llarg de 671
dies des de la sentència del
Tribunal Suprem contra
els dirigents polítics del
procés sobiranista. Alguns
dels manifestants, convo-

cats per Meridiana Resisteix, que no està d’acord
amb la ubicació proposada
per la Generalitat per fer
les concentracions, van
asseure’s a la calçada per
interrompre el trànsit.
Uns minuts després els
antiavalots van passar a
l’acció i els van arrossegar
un a un fins a la vorera i
van procedir a identificar-

El president no anirà a La Palma

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

nalització de la despesa a
l’administració de la Generalitat i una nova llei de contractació pública.
El president Aragonès es
va reunir a continuació
amb la delegada del govern
espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, i avui ho
farà amb la presidenta del
grup parlamentari d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, que té previst plantejar la necessitat de negociar
amb l’Estat un finançament “just”, la reforma del
delicte de sedició per posar
fi a la judicialització de la
política, així com el “blindatge” de l’autogovern. ■

“Ara mateix” no entra dins els
plans de Pere Aragonès assistir a la conferència de presidents autonòmics que se
celebrarà el dia 25 a La Palma. Considera que “no hi ha
cap punt d’acord” en l’ordre
del dia i únicament servirà
per fer-se “una foto”, segons
va declarar a TV3. “Hi haurà
una intervenció d’un ministre
o del president del govern,
cinc minuts per a cadascun i

passem al següent punt. Això
no és governança federal ni
autonòmica”, va afegir-hi. La
Moncloa confia que el president hi acabarà assistint. De
fet, la Generalitat ha participat en les reunions preparatòries de la cimera, que ha de
servir per abordar la sortida
de la pandèmia i el repartiment dels fons europeus. Salvador Illa consideraria “un error” que Aragonès no hi anés.

los.
La resistència dels manifestants va ser pacífica i
el desallotjament es va
portar a terme sense més
incidents fins que tres
agents van abalançar-se
sobre Ernest Legaz, l’activista
independentista
condemnat a un any i deu
mesos de presó pels incidents que hi va haver en
l’acampada de la plaça
Universitat per protestar
contra la sentència de
l’1-O del Tribunal Suprem.
Els agents el van reduir i
immobilitzar al terra amb
violència i posteriorment
el van identificar. ■

Tall de la Meridiana de dilluns passat ■ ORIOL DURAN
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Puigdemont
anteposa una
“solució política”
al seu retorn

a Avisa Aragonès que la situació dels exiliats no es pot
resoldre amb un “pacte polític” amb Sánchez a El Consell

per la República crea un “ministeri lliure d’acció exterior”
Natàlia Segura
Raventós
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

181886-1252765Q

Carles Puigdemont no vol
tornar a Catalunya per un
pacte entre el president
Pere Aragonès i el govern
de Pedro Sánchez. En una
roda de premsa, ahir a
Brussel·les, per presentar
l’estratègia exterior del
Consell per la República,
Puigdemont va demanar
“explícitament” al republicà que no busqui “solucions personals” als exiliats, sinó una “solució política” al conflicte català.
“El retorn ha de descansar sobre una victòria dels
drets fonamentals, no per
un pacte polític del govern
de torn que li convé treure’s de sobre una incomoditat evident com és un
president destituït il·legítimament”, opina Puigdemont. El problema, pensa
Puigdemont, no és que
tant ell com els exconsellers Toni Comín, Clara

La frase

—————————————————————————————————

“El nostre retorn ha
de descansar sobre
una victòria dels drets
fonamentals, no sobre
un pacte polític”
Carles Puigdemont
EURODIPUTAT

Ponsatí i Lluís Puig no puguin trepitjar Catalunya
des de fa més de quatre
anys, la qüestió és que si
ho fan seran detinguts,
empresonats i condemnats per sedició per haver
organitzat el referèndum
de l’1 d’octubre.
El líder de JxCat considera que això és una vulneració de drets fonamentals de l’Estat per no afrontar les reivindicacions independentistes, i rebutja
“dreceres” que esquivin
els “problemes estructurals” vinculats al cas de
l’1-O. Que ERC s’apunti
una victòria política facilitant el retorn de Puigde-

mont a través d’un pacte
amb Sánchez, tampoc deu
ser el somni dels exconvergents. L’expresident
no es va voler mullar gaire
ahir sobre les baralles de
torn entre ERC i JxCat.
Sobre l’última, va evitar
valorar la gestió de la presidenta del Parlament,
Laura Borràs, del cas de
Pau Juvillà, que, de totes
maneres, els serveix per
apuntar a la llista d’“abusos” que comet l’Estat per
frenar l’independentisme.
“Interessa per a la internacionalització”, va dir.
Un “ministeri lliure
d’exteriors”
Ara que ha baixat el suflé
amb l’alliberament dels
presos, des del CpR, que
presideix
Puigdemont,
busquen recuperar l’atenció amb un “ministeri lliure d’exteriors”. Consideren que la conselleria d’Acció Exterior, en mans de
JxCat, no és “completament lliure” per promoure
la causa a l’exterior. ■

Puigdemont, en la compareixença d’ahir ■ MARTA VIDAL / ACN

Alsina nega que el CpR li faci la competència

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

En contra del que pugui semblar, la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria
Alsina, no creu que el “ministeri lliure d’exteriors” del Consell per la República li hagi de
fer la competència. La consellera de JxCat veu marge per
a la “complementarietat” entre Exteriors i aquest òrgan
de la plataforma independen-

tista presidida per Carles
Puigdemont. “Hi ha temes
que és més convenient liderar-los des del govern, i altres,
des de la societat civil”, va dir
ahir en declaracions a l’ACN
des de Berlín, on va fer la seva
primera visita institucional a
la delegació del Govern a Alemanya. Segons Alsina, al departament coneixien el pro-

jecte, que per exemple preveu
desplegar una “xarxa de representants” arreu del món
per “teixir aliances” a escala
internacional. Per la seva
part, la consellera té contactes institucionals –ahir es va
reunir amb el president del
Parlament de l’estat federat
de Berlín, Dennis Buchner– i
també polítics.
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Sánchez i Rufián eleven el
to per la temptació de fer
gran Vox i oblidar la taula
a “El fracàs de la taula és del PSOE”, avisa el diputat d’ERC a El president repta

Casado: “Li ha arribat l’hora de la veritat: decidir si governa amb la ultradreta”
David Portabella
MADRID

Pedro Sánchez és bixest
–va néixer el 29 de febrer
del 1972– i complirà aviat
els 50 anys –tot i que el
2022 no és un any bixest–,
i la circumstància vital va
ser aprofitada ahir com a
argument d’autoritat en
una sessió de control en
què ell i Gabriel Rufián
(ERC) van elevar el to en
un debat impropi de dos
socis de legislatura. “Estic
a punt de complir 50 anys i
a mi no em dona ningú carnets d’esquerra, i encara
menys vostès”, va etzibar
el president espanyol a Rufián després que el portaveu d’ERC al Congrés
l’alertés de caure en “les
dues temptacions”: “Que
el llop, Vox, es mengi el
PP”, i “deixar passar
l’oportunitat de la taula de
diàleg i negociació perquè
així potser creu que desgasta ERC”. “Qui cregui
que si la taula no funciona,
això només desgasta l’independentisme, s’equivoca. El fracàs de la taula
també és un fracàs de l’esquerra espanyola. I cada
vegada que l’esquerra espanyola fracassa, a nosaltres no ens va malament”,
advertia Rufián.
El resultat enverinat a
Castella i Lleó podria ser
un regal electoral per a
Sánchez si el PP obre la
porta d’un govern a Vox
per primera vegada –tant
a Madrid com a Andalusia
és soci i prou– i fins a les
eleccions estatals del 2024
es desplega una agenda de
to retrògrad. Després que
Sánchez oferís dimarts al
Senat al líder del PP, Pablo
Casado, estudiar una abstenció del PSOE per investir Alfonso Fernández Mañueco si el PP trenca amb
Vox a tot arreu, ahir va doblar el desafiament en la
primer sessió de control de
l’any al Congrés. “Li ha arribat l’hora de la veritat: ha
de decidir si obre la porta a
un govern del PP amb la ul-

Un moment de la vista que es va fer ahir a l’Audiència
Provincial de Barcelona ■ MARTÍ RODRÍGUEZ / ACN

Accepta dos anys
de presó per una
protesta pel
judici de l’1-O
a La fiscalia, que demanava 10 anys,

canvia la versió en no tenir imatges i
acaba arribant a un acord amb l’acusat
Les frases

—————————————————————————————————

Desig de tenir Aragonès a La Palma

Redacció

El president Pere Aragonès ha
descartat l’assistència a la
conferència de presidents del
25 de febrer a La Palma però
hi fa un matís: “Ara mateix,
no.” La negativa no taxativa
–podia haver dit no i prou en
l’entrevista a Catalunya Ràdio– és l’esperança a la qual
s’aferra La Moncloa, que vol
tenir Aragonès a La Palma.
Si bé la ministra Isabel Rodríguez (Política Territorial)
lloa que la consellera Laura
Vilagrà hagi participat en els

preparatius com a pista que
el president hi anirà, Aragonès es malfia del format de cita a disset amb Sánchez: “Ara
mateix, no, i per moltes raons.
En l’ordre del dia ens trobem
el mateix de sempre. No hi ha
cap punt d’acord: hi ha un
punt de valoració de la situació covid i de fons europeus.
Intervenció del ministre i del
president, cinc minuts a cadascú i apa, següent punt. Això no és governança federal, i
ni tan sols autonòmica.” ■

chez pel panorama llaminer que obre el protagonisme de Vox a l’hora de mobilitzar l’esquerra. “Cada
cop que veig Casado a Burgos darrere de quatre vaques parlant de la ETA, de
costelles i d’ERC, penso:
«Què bé que s’ho deu estar
passant Sánchez a La
Moncloa!» Però per què, això? Per acabar tenint 70 o
80 diputats de Vox? Per tenir aquí al davant Ayuso en
lloc de Casado? De què serveix això, senyor Sánchez? Ha d’entendre que

el llop mossegarà sempre,
també a vostès”, prevenia
Rufián. El president li va
negar que pensi en la
temptació de fer gran Vox
a Castella i Lleó per lligar
La Moncloa el 2024. “Jo no
m’alegro de l’auge de la ultradreta al meu país”, es va
haver de justificar Sánchez. El duel parlamentari
va acabar amb l’enèsim ultimàtum
de
Rufián:
“Afronti el conflicte amb
Catalunya perquè potser
així eviti fer les maletes a
La Moncloa.” ■

Un home de Dosrius que
va participar el 18 d’octubre del 2019 en la mobilització a Barcelona contra
la sentència del Tribunal
Suprem (TS) sobre l’1-O i
que va acabar detingut
pels aldarulls que es van
produir a la cantonada entre el carrer Balmes i la
plaça Catalunya, va acceptar ahir la pena de dos
anys de presó en arribar a
un acord amb la fiscalia,
que va passar de demanar
sis i quatre anys pels delictes d’atemptat a l’autoritat i de desordres públics a
demanar-ne només un per
cadascun.
El canvi de versió davant del jutge va ser perquè no podien acreditar
amb imatges que la pedra
que va llançar a la línia dels
Mossos fos “de grans dimensions” ni que la samarreta negra que duia a
la motxilla la utilitzés per
“canviar-se d’indumentària i evitar la seva identificació”. En els dos casos, la
fiscalia ho considerava inicialment com a agreujants

BARCELONA

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

“Estic a punt de
complir 50 anys i a mi
no em dona ningú
carnets d’esquerra, i
encara menys ERC”
Pedro Sánchez

PRESIDENT ESPANYOL
—————————————————————————————————

“Si creu que el fracàs
de la taula desgasta
l’independentisme
s’equivoca. Fracassa
l’esquerra espanyola”
Gabriel Rufián

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

tradreta o no”, alerta Sánchez a Casado. “Estem disposats a ajudar-lo, però ha
de demanar ajuda. Ha
d’explicar per què la ultradreta no pot entrar als governs, i ens ha de dir si això
és per sempre i a tots els
territoris”, va reblar.
“Vaques, ETA i ERC”
Rufián –sorprès ahir pel to
personal de l’atac del president utilitzant la seva edat
com a argument d’autoritat– té por, però, del cofoisme que detecta en Sán-

i, per aquest motiu, demanava penes més altes. En
arribar a un acord, la fiscalia va reconèixer al jutge
que no sabia la mida de la
pedra i va retirar de l’escrit
la qualificació d’agreujant
de disfressa. A canvi, l’acusat va reconèixer la participació en els fets pels
quals va passar 15 dies en
presó provisional, però la
sala va suspendre el compliment de la pena perquè
no tenia antecedents penals. La condemna inclou
el pagament de les costes
processals i la prohibició
de sufragi passiu durant
dos anys. Les parts van
anunciar que no recorreran contra la decisió.
A la sortida de la vista, el
lletrat de la defensa, Eloi
Castellarnau, va congratular-se d’arribar a un
acord i va comentar que el
relat inicial del succés era
desproporcionat: “Per culpa de la conjuntura que es
va viure, són fets que es redactaven amb molta pompositat i normalment els
procediments ignoren la
realitat objectiva, com ha
passat aquí”, va assegurar
a l’ACN.
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Escrivá nega friccions
en el govern espanyol
pels autònoms
a Els comuns consideren “inassumible” la proposta de

reforma del règim de cotització que planteja el ministre
Redacció
MADRID

El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá,
va negar ahir que hi hagi
discrepàncies dins el govern espanyol per la reforma del règim de cotització
dels treballadors autònoms que negocia en el
marc del diàleg social. Segons Escrivá, “en cap cas”
hi ha un problema entre
els partits de la coalició, el
PSOE i Podem. “Jo el que
he sentit és a la vicepresidenta Yolanda Díaz agrair
com estem portant la ne-

155046-1222705L

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ahir, al
Congrés ■ EFE / JAVIER LIZÓN

gociació”, va assegurar.
Díaz va explicar en el
ple que “el govern busca en
el diàleg social una proposta perquè aquells autònoms que tenen menys
puguin sortir més ben parats”.
La portaveu d’En Comú
Podem a la cambra baixa,
Aina Vidal, considera que
la proposta del ministre és
“inassumible” i va instarlo a “escoltar” i a fer un nou
plantejament que doni suport als que tenen ingressos més baixos. Vidal descarta que la qüestió provoqui un “conflicte” dins de
l’executiu, perquè compta
que Escrivá farà una nova
proposta. El ministre va
plantejar dimarts a la mesa de diàleg social una proposta que rebaixa la quota
de cotització més elevada
per deixar-la en 991 euros
el 2031, al final del període
d’aplicació, redueix trams
i redefineix el concepte de
rendiment net. El portaveu podemita, Pablo Echenique, va criticar que Escrivá proposa “abaixar la
quota als autònoms que
més guanyen i apujar-la
als més precaris”. ■

Aznar sosté que es
vol “exterminar” el
castellà a Catalunya
Redacció
BARCELONA

L’expresident del govern
espanyol José María Aznar va reprendre el seu paper d’assot antiindependentista i va defensar les
càrregues policials de l’1O, en què es van apallissar
molts participants. Segons ell, “l’Estat va fer el
que havia de fer i davant
una situació inevitable va
fer complir la llei”. També
va ridiculitzar el mandat
democràtic i va reclamar
que no s’identifiqui l’1-O
amb “una jornada gloriosa” perquè van ser uns fets
“lamentables per a l’interès i prestigi de Catalunya
i d’Espanya”.
En una conferència a
Barcelona, va reblar que la
independència és “impossible”. Per això va recomanar als catalans que “sur-

Aznar, ahir en la conferència
a Barcelona ■ EFE / A. DALMAU

tin del terreny d’allò que és
irrealitzable” i es va referir
a la protecció del català. Al
seu parer, no s’està discutint com es protegeix el català, sinó que del que s’està
parlant és d’exterminar el
castellà. “La realitat és que
el castellà és inexterminable, encara que ho intentin”, va dir. ■

