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Chacón s’ofereix per refundar
l’espai de centre sobiranista

a Demana generositat al PDeCAT i a les sigles de l’espai que ocupava l’antiga Convergència per vertebrar
una proposta que sigui capaç d’entrar al Parlament a L’exconsellera planteja una reforma constitucional

ment i va blasmar la confrontació i la unilateralitat. “Cal treballar per la
promoció del diàleg i la cultura del pacte polític, la recuperació del prestigi de
les nostres institucions ha
de ser una prioritat”, va
defensar. No va parlar explícitament de la taula de
diàleg, però considera que
la negociació ha d’acabar
amb “una proposta perquè els catalans puguin votar sobre possibles supòsits”, com ara una reforma
de la Constitució que reconegui Catalunya com a nació, una millora de l’auto-

Les frases

—————————————————————————————————

“Cal articular a
Catalunya un espai
de centre integrador
amb la força suficient
per condicionar
la governabilitat”
—————————————————————————————————

“Avui explicito la
meva disposició a
treballar per articular
consensos des d’on
pugui ser més útil”
Àngels Chacón

SECRETÀRIA GENERAL DEL PDECAT

Àngels Chacón, ahir al TNC durant la conferència ‘Centrem el present, repensem el futur’ ■ JOSEP LOSADA

Emili Bella
BARCELONA

Àngels Chacón ho vol tornar a intentar. La secretària general del Partit Demòcrata es va oferir ahir
per pilotar la refundació
del centre després dels reiterats fiascos a les urnes
des que va començar el
procés independentista.
Primer ho va provar Ramon Espadaler amb l’extinta Unió el 27-S, sense
obtenir representació, i va
ser la mateixa exconselle-

ra qui es va estavellar en
les últimes eleccions amb
el PDeCAT. Després d’uns
mesos de reflexió i de converses arreu del territori,
Chacón va decidir fer el
pas ahir en un acte a la sala
gran del Teatre Nacional
de Catalunya en què va demanar generositat per
vertebrar “un espai de
centre integrador amb la
força suficient per condicionar la governabilitat i liderar les seves institucions els pròxims anys”.
En aquesta ocasió, la

igualadina va prescindir
de les sigles del seu propi
partit per presentar-se
com un paraigua aglutinador de la sopa de sigles en
què s’ha convertit l’espai
de l’antiga Convergència.
Un cop fracassat l’intent
per concórrer plegats amb
el Junts per Catalunya de
Carles Puigdemont –amb
qui encara mantenen un
litigi obert pel nom als jutjats–, el PDeCAT, que
sempre havia volgut preservar la seva marca, mira
ara cap a l’altra banda per

configurar almenys una
candidatura que pugui accedir al Parlament –i amb
les eleccions municipals a
la vista–, tenint en compte, també, que el partit
continua pendent de la resolució del cas 3% i de si ha
de fer front al deute milionari de l’antiga Convergència en relació amb el
Palau de la Música.
En qualsevol cas, ahir
Chacón, amb un discurs
propi d’un debat de política general, va dibuixar un
espai “desacomplexat”,

“que defugi dels populismes i les demagògies”.
“Convido el meu partit i
d’altres partits a sumar i a
ser generosos, per tota
aquella gent que se sent
orfe de representació política al Parlament”, va afirmar la dirigent del PDeCAT. “Catalunya com a
nació es un subjecte polític
que té el dret i el deure de
millorar el seu autogovern”, va subratllar. Chacón va apostar per la bilateralitat, el diàleg i una millora urgent del finança-

govern o un nou estatus
polític per a Catalunya:
“En qualsevol dels supòsits, cal un acord per poder
votar: un referèndum
acordat i pactat.”
L’escoltaven el president Artur Mas, l’exconseller Andreu Mas-Colell i la
plana major del PDeCAT,
inclòs David Bonvehí, Ferran Bel o Marc Solsona.
També hi havia els principals dirigents d’Units per
Avançar (encapçalats per
Espadaler), a més de Lliures (Roger Montañola) i de
la Lliga Democràtica (Astrid Barrio). ■

Reguant, al Suprem per negar-se a
contestar a Vox en el judici a l’1-O
Redacció
BARCELONA

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant podria ser citada a declarar al Tribunal
Suprem per haver-se negat a respondre a les preguntes de l’extrema dreta
representada per Vox en
el judici contra els membres del govern de la Gene-

ralitat per la celebració de
l’1-O fa dos anys al Tribunal Suprem. La diputada
va explicar ahir que havia
rebut una notificació del
jutjat d’instrucció de Madrid que estudiava el cas
en què li notificava que havia derivat el seu cas al Suprem en tractar-se d’una
persona que ara és aforada. No ho era en el mo-

ment de la declaració i per
això el cas es va derivar a
un jutjat d’instrucció.
Com el presumpte delicte
de desobediència va succeir a Madrid, Reguant,
que ja va ser multada amb
2.500 euros, podria tornar
a trepitjar la sala del magistrat Manuel Marchena.
Ahir Reguant assegurava
que continuarà defensat

el “dret” a no contestar
preguntes de l’extrema
dreta i considera que la
“ingerència” de Vox al judici del Suprem sobre l’1-O
va fer “virar encara més”
un jutjat que s’ubica a la
dreta. Reguant i l’exdiputat de la CUP Antonio Baños van ser citats en qualitat de testimonis i estaven
obligats a declarar. ■

Reguant en el judici a l’1-O quan va ser citada a declarar
com a testimoni el 27 de febrer del 2019 ■ ACN
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El fiscal no veu delicte en el
decret llei dels avals de l’ICF

a Sol·licita al TSJC que no admeti la querella de Vox, Cs i Convivència Cívica contra el president Aragonès i
els consellers Giró i Vilagrà a L’aprovació d’una norma no implica prevaricació ni malversació, sosté
Mayte Piulachs
BARCELONA

L’aprovació del decret llei
15/2021, el 6 de juliol passat, de creació del Fons
Complementari de Riscos
de la Generalitat per part
del govern, amb la concessió d’avals a funcionaris
denunciats, a través de
l’Institut Català de Finances (ICF), “no constitueix
cap delicte”, ni de prevaricació administrativa ni de
malversació de fons públics. Així ho afirma la Fiscalia Superior de Catalunya en un informe fet
públic ahir, i per això sol·licita al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC) que no admeti a
tràmit la querella que va
presentar Vox contra el
president Pere Aragonès;
el conseller d’Economia i
Hisenda, Jaume Giró, i la
consellera de Presidència,
Laura Vilagrà, ni tampoc
les denúncies presentades
pel portaveu del grup de
Cs, Carlos Carrizosa, ni de
l’associació Convivència
Cívica catalana per haver
aprovat aquest decret llei.
En l’informe, el tinent
fiscal Pedro Ariche fa una
detallada exposició de la
jurisprudència del Tribunal Suprem sobre els requisits que han de complir
els delictes de prevaricació i malversació, i el primer de tots és que es pro-

El conseller Giró i el president Aragonès, en una sessió del Parlament, el juliol passat ■ ACN

La frase

—————————————————————————————————

“La mera articulació
d’un mecanisme d’aval
no implica en si
mateixa un perjudici
patrimonial públic”
Pedro Ariche
TINENT FISCAL

dueixi una resolució administrativa injusta, i l’aprovació d’una llei no ho és, ja
que s’inscriu en “l’àmbit
constitucional” que té una
administració. És per això
que fa uns dies Cs va recla-

mar al Tribunal Constitucional (TC) que declarés
inconstitucional el decret.
El fiscal hi afegeix que
malgrat que aquest decret
llei –tal com s’hi exposa en
el mateix preàmbul– s’ha
creat per poder atendre
amb avals els 5,4 milions
d’euros que el Tribunal de
Comptes reclama als excàrrecs del govern per l’acció exterior relacionada
amb la promoció de la independència de Catalunya, tampoc seria delictiu,
perquè la norma recull els
requisits del decret legislatiu 1/2002 de la llei de pa-

trimoni de la Generalitat
amb mecanismes de protecció. Per exemple, hi exposa que el nou decret recull que si el funcionari
avalat finalment és condemnat, l’administració
té un sistema per recuperar els diners avançats.
“L’administració autonòmica avaladora continua
conservant el control sobre els recursos i disposa
d’un procediment executiu que en garanteix el retorn”, sosté Ariche, que hi
detalla que “només en el
cas que s’hagués produït
una aplicació inadequada

o displicent de la norma
per afavorir indegudament persones, es podria
produir un il·lícit penal”.
Per ara, el decret llei no
té cap acció administrativa perquè el Tribunal de
Comptes el va refusar com
a vàlid adduint que, tot i
que el judici està pendent,
els implicats havien actuat de manera no correcta. Paral·lelament a la causa del TSJC, la fiscalia de
Barcelona manté oberta la
investigació a treballadors
de l’ICF no aforats i n’ha citat a declarar alguns com a
testimonis. ■

Queixes per l’ús únic del
castellà en ajuts estatals
Redacció
BARCELONA

El castellà és la llengua
d’obligat ús per poder aspirar a ajudes i premis estatals, contribuint d’aquesta
manera a la identificació
del castellà amb l’Estat espanyol i proclamant-la
com única llengua oficial
al conjunt de l’Estat. Així

ho va criticar ahir la Plataforma per la Llengua, que
va lamentar que la “preeminència del castellà i la
relegació del català a territoris catalanoparlants”
s’ha vist reforçada amb
l’aprovació de 120 normes
estatals i internacionals
en territoris catalanoparlants els primers tres trimestres del 2021.

L’augment ha estat significatiu entre juliol i setembre pel que fa a les normes estatals que exigeixen el castellà en la sol·licitud d’ajudes públiques i en
la candidatura a premis
oficials, amb l’aprovació
d’onze normes discriminatòries de l’Estat –en el
primer trimestre va ser
una i en el segon, dues. ■

Òscar Escuder, president de la Plataforma per la Llengua, en
una imatge d’arxiu ■

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís
Falgàs
—————————————————————————————————

Catalunya
i Euskadi

E

l desè aniversari de la
fi d’ETA ha revifat la
comparació de la política catalana amb la basca.
En diferents cercles de Madrid hi ha la imatge d’una
Catalunya submisa i preocupada només pels diners
davant d’un País Basc guerrer i ple d’ideals que des de
sempre ha sabut treure
amb cautela i alguna amenaça més profits econòmics del poder central que
els catalans. Un exemple
d’això serà quan el PNB signi el seu vistiplau al pressupost general de l’Estat. Els
bascos tindran el rèdit d’un
bon grapat de diners i de
concessions, a més de les
facilitats que representa la
històrica quota basca, que
sovint comporta que la comunitat estigui en deute
amb Madrid a retornar
“quan es pugui”. És frívol i
és injust comparar Euskadi,
una autonomia que és independent des del punt de
vista econòmic, amb Catalunya, que té un dèficit fiscal que empobreix els seus
habitants respecte a les altres comunitats. Amb la fi
d’ETA, el País basc ha millorat la seva autonomia fins a
uns nivells en què només li
falta un Ikurrin penjat a les
seus de l’ONU i la Comissió
Europea. La comparació
Catalunya-País Basc ha
vingut per la taula de negociació per posar fi a ETA. Va
ser una llarguíssima negociació i poca cosa té a veure amb la taula hispanocatalana. A Euskadi hi havia
morts des de feia molts
anys. Es tractava d’aturar la
violència i no pas d’aconseguir la independència. A
Catalunya, afortunadament, no hi ha hagut morts
i la taula té com a objectiu
principal aconseguir l’autodeterminació i l’amnistia,
qüestions que s’hauran de
sotmetre a votació a les
Corts espanyoles. Fa deu
anys la fi d’ETA va quedar
al marge del Parlament espanyol. El mar, la gastronomia i quant plou a Catalunya. “Tots els colors del
verd” poden ser comparables. La política d’un lloc i
un altre a la pràctica tenen
menys a veure... ■
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ERC i JxCat fan un ultimàtum
a Sánchez pel pressupost

a Volen acords nítids aquesta mateixa setmana en inversions o defensa del català o, si no, elevaran
una esmena a la totalitat a Illa reitera l’oferta de suport al govern català per aprovar-li els comptes
Redacció
BARCELONA

169600-1250189Q

En un missatge que va ser
coincident tant en la forma com, sobretot, el fons,
ERC i JxCat van aprofitar
les rodes de premsa d’ahir
posteriors a les reunions
de les executives d’ambdós partits per llançar un
advertiment a l’executiu
de Pedro Sánchez: si vol el
suport de les dues formacions per aprovar el pressupost general de l’Estat,
calen compromisos ferms
i urgents, com ara garantir l’execució de les inversions que es programin a
Catalunya o la protecció
del català en la futura llei
de l’audiovisual. Si això no

es així i abans de final de
setmana no hi ha avenços
més que significatius en
aquestes dues matèries,
ERC i JxCat ja amenacen
de presentar una esmena
a la totalitat als comptes.
L’ultimàtum, doncs, ja està fet.
En la seva compareixença, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta,
va explicar que ja hi ha hagut “els primers contactes” amb l’executiu espanyol per parlar del pressupost, però encara cal
“crear les condicions favorables” per a la negociació.
“La pilota és a la teulada de
Sánchez” va manifestar
Vilalta, que va plantejar
com a exigència el “com-

Marta Vilalta i Elsa Artadi en les seves respectives compareixences d’ahir al migdia ■ EPA

pliment” dels compromisos d’inversió que va assumir el govern del PSOE i
Podem amb Catalunya en
els anteriors pressupostos, i així “generar un clima de confiança” amb la
“protecció del català en el
marc de la legislació audiovisual”. Per la seva banda,
la vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi,
va avançar que dijous faran una reunió extraordinària de la seva executiva
per “prendre la decisió final” sobre l’esmena a la totalitat. Dit això, Artadi es
va mostrar “molt escèptica”, ja que no observa “cap
voluntat ni interès” de
Sánchez.
En aquest context, el líder del PSC al Parlament,
Salvador Illa, va tornar a
mostrar ahir la seva voluntat d’aprovar el pressupost de la Generalitat, si finalment no hi ha entesa
entre ERC, JxCat i la CUP.
“L’única cosa que demano
és conèixer un projecte
per poder-lo valorar i, si no
són capaços de tirar-lo endavant, nosaltres estem
disposats a ajudar”, va manifestar. ■

