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Torra anuncia que el procés
constituent arrencarà abans del 15
d'octubre
El president de la Generalitat avança que la setmana vinent es nomenarà el
responsable de l'oficina de drets civils i crida a fer de l'1-O una jornada
"reivindicativa" i de "victòria"

El president de la Generalitat, Quim Torra, durant la presentació del pla de Govern | Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut aquest dimarts per explicar les
prioritats de la legislatura incloses dins del pla de Govern. Un dels punts claus és la posada en
marxa del Fòrum Cívic, Social i Constituent, encarregat de la primera fase del procés constituent.
Tindrà delegacions a cada vegueria i tindrà un òrgan rector responsable del qual encara no se'n vol
fer pública la composició. Com en nombroses intervencions públiques anteriors, el dirigent
independentista ha recalcat que, malgrat haver tancat ja la fase de la restitució per passar a la de
la Constitució -catalana-, encara queda pendent el compromís de tornar a investir Carles
Puigdemont. El pla de Govern, ha dit, està amarat de "valors republicans". "Si no, no tindria sentit",
ha dit. La part del procés constituent no apareix en el programa de l'executiu però sí ha aparegut
en la intervenció inicial del president.
"Vivim en una situació d'excepcionalitat política", ha apuntat Torra, que ha situat el comissionat del
155 -Pau Villòria- i l'oficina de drets civils i socials -la setmana vinent es nomenarà el seu cap de
files- com a claus de la legislatura al costat de les lleis socials supeses, el Fòrum Cívic, Social i
Constituent i la marxa pels drets civils, socials i nacionals anunciada en la conferència del 4 de
setembre. Aquest Fòrum es constituirà a l'octubre, tindrà delegacions en totes les vegueries. "Té
voluntat de traçar les línies del que aquest país es proposa en la seva marxa indeturable cap a la
República catalana", ha destacat el dirigent independentista. Preguntat sobre si es manté el pla
de consulta per validar el procés constituent, ha apuntat que "totes les constitucions han de ser
refrendades", sense fer referència a la "multiconsulta" acordada.
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"Els catalans s'enfronten pacíficament a l'Estat per
exercir el seu dret a l'autodeterminació", assenyala el
president de la Generalitat
Els noms de l'òrgan rector del Fòrum encara no són públics. Però el compromís és que es posi en
marxa "abans del 15 d'octubre", ha recalcat el president de la Generalitat. Primer es
commemorarà l'1-O, que ha de ser reivindicat "no com una mirada nostàlgica", sinó com un "dia de
victòria". "Els catalans s'enfronten pacíficament a l'Estat per exercir el seu dret a l'autodeterminació",
ha recalcat. El Govern es reunirà la setmana vinent de forma extraordinària a Sant Julià de Ramis,
on havia de votar Puigdemont i on hi ha un dels col·legis on més violència policial es va registrar.

? #President (https://twitter.com/hashtag/President?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@QuimTorraipla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) : "El Primer d'octubre
hem de fer una diada reivindicativa d'un dia de victòria. Vam enfrontar-nos democràticament i
pacíficament a l'estat espanyol per exercir el dret a l'autodeterminació"#pladegovern
(https://twitter.com/hashtag/pladegovern?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/SaWPnT87Aa (https://t.co/SaWPnT87Aa)
? Govern. Generalitat (@govern) 25 de setembre de 2018
(https://twitter.com/govern/status/1044540409689530368?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'escenari previ, segons Torra, té tres punts clau: el referèndum de l'1 d'octubre, la declaració de
la independència del 27 d'octubre i el "cop a la democràcia" que va suposar l'aplicació del 155. Això
va frenar, ha insistit el president, 900 milions d'euros destinats a entitats socials. Amb la
intervenció de l'autonomia, hi va haver set mesos "sense institucions", la situació va derivar en la
presó i l'exili de l'anterior executiu, i la investigació de milers de catalans arran d'actuacions
relacionades amb el procés. Les eleccions del 21 de desembre van comportar quatre intents
d'investidura i, lluny de frenar-se la causa contra l'independentisme al Suprem, "la repressió ha
continuat".
Cap al debat de política general
Torra també té intenció de fer, en el debat de política general dels dies 2, 3 i 4 d'octubre, un repàs
a totes les mesures que ha pres el Govern des que va prendre possessió el dos de juny
(https://www.naciodigital.cat/noticia/156313/torra/assumeix/mandat/1o/presa/possessio/liquida/155) , passarà revista als danys del 155 -el comissionat encarregat
d'aquesta qüestió, Pau Villòria
(https://www.naciodigital.cat/noticia/158057/govern/confirma/nomenament/pau/villoria/comissionat
/155) , ha anat departament per departament per escatir fins on va arribar la intervenció de
l'autonomia- i donarà per tancada -com va fer en la conferència del 4 de setembre
(https://www.naciodigital.cat/noticia/162190/torra/fia/exit/proc/mobilitzacio/permanent) - la fase de
la restitució per anar cap a la redacció d'una Constitució catalana, que es farà a través del Fòrum Cívic,
Social i Constituent.

Estructura del #pladegovern
(https://twitter.com/hashtag/pladegovern?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) de la XII Legislatura.
Compta amb 4 eixos programàtics, 22 àmbits d'actuació, 93 objectius i més de 1.000 mesures
concretes pic.twitter.com/Asd8iTHkvB (https://t.co/Asd8iTHkvB)
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? Govern. Generalitat (@govern) 25 de setembre de 2018
(https://twitter.com/govern/status/1044537015885340672?ref_src=twsrc%5Etfw)
"L'octubre ha de ser un mes de prendre la iniciativa en cada una d'aquestes quatre vies d'acció de
l'exili -amb el Consell de la República-, de les presons -amb missatges polítics-, el Govern,
Parlament i ajuntaments -amb el pla de l'executiu i la posada en marxa del procés constituent- i
les organitzacions civils. Els hem demanat un punt de mobilització extraordinària per la marxa dels
drets civils, socials i nacionals", destacava Torra en l'entrevista publicada aquest diumenge
(https://www.naciodigital.cat/noticia/163336/quim/torra/si/vei/no/puc/aplicar/resultat/1o/no/seria/president) a NacióDigital, en la qual indicava que el punt de partida de la legislatura
és el referèndum de l'1-O
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139653/si/imposa/amb/90/dels/vots/sobre/total/milions/paperet
es/valides) i la declaració d'independència del 27-O
(http://www.naciodigital.cat/noticia/141454/parlament/declara/independencia) . Una idea que ha
repetit aquest dimarts.
Justícia social
Els pressupostos, ha apuntat, seran "socials" per "reduir desigualtats" i lluitar contra la pobresa.
Les claus són l'accés universal a la salut, la renda garantida de ciutadania, la "millora de l'atenció"
a les persones beneficiàries d'aquesta prestació i l'aprovació de l'oficina que ha de vetllar per la
implementació de la renda. "Han estat 113.000 les persones que l'han rebut, fins ara", ha recalcat
el dirigent independentista.
Pel que fa a l'accés universal a la salut, Torra ha indicat que la Moncloa ja ha comunicat la
retirada del recurs d'inconstitucionalitat que pesava sobre la llei catalana en aquest àmbit.
"Haurien de fer-ho amb totes", ha apuntat sobre les setze lleis suspeses en l'etapa de Mariano
Rajoy a la Moncloa. Aquesta és una de les qüestions que s'estan negociant entre administracions
en el marc de la comissió bilateral, que s'ha de reunir abans que acabi l'any, previsiblement a
Madrid.

Torra destaca la igualtat entre dones i homes com a
prioritària, i assegura que hi haurà un pla estratègic al
respecte, a banda de la inclusió de referents femenins
en els dissenys curriculars
En l'epígraf d'igualtat entre dones i homes, el president ha indicat que hi haurà un pla estratègic de
polítiques d'equitat de gènere, la inclusió de referents femenins en els dissenys curriculars, i el
pacte nacional contra la violència masclista. No ha concretat, això sí, quin pressupost tindrà.
Acció exterior
"No renunciem a res. I no renunciem a ser presents al món amb veu pròpia. I això vol dir consolidar
el Diplocat i ampliar-lo", ha apuntat Torra en referència a l'organisme de diplomàcia pública, que
va ser liquidat per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. El Govern està reactivant les
delegacions exteriors -la setmana passada, per exemple, es va tornar a obrir la de Berlín, amb la
presència del conseller Ernest Maragall- tot i l'existència d'un xoc amb el ministre Josep Borrell,
que presentarà un recurs contenciós-administratiu per frenar la reobertura de les oficines.
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Consulta el document complet del pla de Govern que ha presentat Quim Torra
Pla de Govern de l'XII Legislaturahttps://www.scribd.com/document/389419115/Pla-de(
Govern-de-l-XII-Legislatura#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd

https://www.naciodigital.cat/noticia/163521/torra/anuncia/proces/constituent/arrencara/abans/15/octubre
Pàgina 4 de 4

