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Ultimàtum de Torra a Sánchez: el
farà caure el novembre si no permet
exercir l'autodeterminació
El president català assegura que les sentències contra la cúpula del procés
seran un "punt de no retorn" sobre el qual es construirà la "causa justa" de la
independència

El president de la Generalitat, Quim Torra, durant la seva intervenció al Parlament. | Josep Maria Montaner

"Jo vull que guanyem. Amb tot, la paciència dels catalans no és infinita. El marge del president
Pedro Sánchez s'ha acabat", ha ressaltat el president de la Generalitat, Quim Torra, en
l'obertura del debat de política general. Visiblement molest amb Sánchez, el seu homòleg a la
Moncloa, li ha enviat un ultimàtum: si no presenta una oferta el novembre a la Generalitat que
reconegui l'autodeterminació, l'independentisme el farà caure al Congrés dels Diputats, on té una
majoria dèbil i complexa.
"Li vull recordar que qui posa en risc la convivència és ell. Prou! cal que prengui compromisos
concrets i valents. Prou d'amenaces, prou de vaguetats. Ara cal que es prenguin decisions i es
facin propostes concretes", ha apuntat el president de la Generalitat, que aquest mateix dimarts li
enviarà una carta per reunir-se el més aviat possible. En tot cas, però, si no hi ha proposta que
reconegui l'autodeterminació, l'independentisme no podrà donar estabilitat -com fins ara- a
Sánchez.
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?#president (https://twitter.com/hashtag/president?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Si no hi ha una
proposta per exercir l'autodeterminació abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir
cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats a @sanchezcastejon
(https://twitter.com/sanchezcastejon?ref_src=twsrc%5Etfw) ."#DPG
(https://twitter.com/hashtag/DPG?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/YyjOQKsXnZ
(https://t.co/YyjOQKsXnZ)
? Govern. Generalitat (@govern) 2 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/govern/status/1047134499899826176?ref_src=twsrc%5Etfw)
La legislatura, ha dit, està en mans de la resolució del procés judicial al Tribunal Suprem. "No
podem acceptar res que no sigui l'anul·lació del cas. Els ho explicaré molt clarament: si l'Estat
condemna els presos, estarà condemnant la majoria del poble de Catalunya. Pensen que el poble
ho acceptarà, que no reaccionarà, que no ho faré jo, que no ho farà el Govern? Sobre les sentències
dels presos construirem la nostra causa justa. L'Estat estarà legitimant el dret de Catalunya a
l'autodeterminació. Tinc l'obligació i la determinació de canalitzar el rebuig a les sentències", ha
destacat Torra. El dia de la sentència, diu, serà el "punt de no retorn" de la legislatura, a l'estil del
l'1-O del 2017.
El dia de les sentències, ha insistit, "serà un dia de victòria" gràcies a que institucions i societat civil
tornaran a fer-ho possible. "No som aquí per administrar una autonomia o recrear-nos en
paraules buides, sinó per fer la República", ha destacat el dirigent independentista en un discurs
que s'ha allargat una hora i deu minuts.
Autocrítica per l'1-O
Torra ha arrencat analitzant els fets dels últims dies
(https://www.naciodigital.cat/noticia/164045/torra/fa/autocritica/pels/aldarulls/1o/cami/independencia/no/aquest) , marcats per la commemoració de l'1-O, una "gran victòria de la
democràcia". "La democràcia va aconseguir vèncer la violència, la intimidació i la por", ha recordat el
president de la Generalitat, que ha indicat que la ciutadania es va "apoderar". "Vam viure un
esclat de la intel·ligència col·lectiva, l'autoorganització i la fraternitat", ha recalcat. Els "fets aïllats"
que no són "representatius" obliguen a fer "autocrítica". "El camí de la independència no és aquest.
No tenim res a amagar. La mobilització ha de ser sempre no violenta, radicalment no violenta", ha
destacat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), ahir visiblement afectat.

Miquel Buch compareixerà al Parlament a petició pròpia
per explicar el dispositiu judicial de dissabte passat i
de l'aniversari de l'1-O
El president ha demanat "més responsabilitat i més autocrítica a tothom, el Govern els primers".
El conseller d'Interior, Miquel Buch, compareixerà a petició pròpia al Parlament per explicar els fets
dels últims dies, marcats per l'actuació dels Mossos. Torra ha admès que "part de la ciutadania"
no entén l'acció política. "Cal que parlem més clar", ha ressaltat el dirigent independentista, que
ha demanat "unitat" i "deixar-se de mirar de reüll".
Presos, exiliats i judicialització
Torra ha recordat l'existència de presos polítics i d'exiliats, que suposen un símptoma
d'excepcionalitat que amara tota la legislatura. "La ciutadania no permetrà que es malbarati el
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somni. Treballem per complir la feina, i no ens esperarem eternament. Avancem per fer efectiva
la República mentre oferim a l'Estat una oportunitat per reenganxar-se a la causa de la
democràcia. Els oferim allunyar-se de la unilateralitat, als del tripartit del 155. Nosaltres avancem
sense més espera", ha assenyalat el president, que ha celebrat que s'hagi aprovat la substitució
dels diputats processats pel Tribunal Suprem
(https://www.naciodigital.cat/noticia/164028/parlament/valida/substitucio/dels/diputats/processats/
amb/acord/indigna/oposicio) .

El president de la Generalitat, Quim Torra, durant el discurs al debat de política general Foto: Josep Maria
Montaner

"Ja n'hi ha prou de judicialitzar la política, i de silenciar la veu dels ciutadans d'aquest país", ha
considerat Torra, que considera que la majoria parlamentària té un "mandat per implementar", en
referència a l'1-O i el 21-D. "El mandat és republicà, es va concretar políticament el 27-O i que es
va ratificar a les últimes eleccions, que van deixar una majoria independentista amb candidats
empresonats i a l'exili", ha ressaltat el màxim dirigent del país, que ha culpat els aparells de l'Estat
d'impedir les investidures de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull. "Una indignitat que
faria enrojolir els parlaments del món", ha dit.
El Fòrum Cívic Social Constituent
Torra ha definit els passos que farà per anar avançant cap a la implementació de la República
catalana. "Hem ofert, oferim i oferirem sempre una oferta de negociació a l'estat espanyol i d'una
mediació a la comunitat internacional", ha tornat a subratllar, però, mentre espera, seguirà avançant,
començant amb l'"inici d'un procés cap a la Constitució catalana". En aquest camp, ha anunciat
que, "en els propers dies", el Govern impulsarà el consell assessor que liderarà el Fòrum Cívic Social i
Constituent, conformat per personalitats de "prestigi i llarga trajectòria professional" que hauran de
donar impuls a un "procés participatiu útil i de qualitat" per definir "com serà la República
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catalana".

El Govern impulsarà en els propers dies el consell
assessor que liderarà el Fòrum Cívic, Social i
Constituent, dirigit directament per Presidència
"La independència no la fem per canviar una bandera, un color o el nom del nostre estat, la fem
perquè creiem que és la millor eina per ajudar la nostra ciutadania", ha defensat. En altres
camps, el president català ha recordat també que ja s'ha nomenat aquesta setmana Adam Majó
com a director de l'Oficina dels Drets Civils i Polítics
(https://www.naciodigital.cat/noticia/163912/exdirigent/cup/adam/majo/dirigira/oficina/drets/civils/p
olitics/govern) , així com ja ha donat el tret de sortida a la marxa pels drets civils: "Aquest país fa
anys que està en marxa, però és moment de deixar clar que no acceptarem un judici injust, sense
fonament, ni cap sentència que no sigui l'absolució". Reivindicant els dirigents processats, ha
etzibat que, com l'independentisme volia justícia, l'ha anat a buscar fora.
Tornar a votar les lleis socials
Per altra banda, s'ha fixat com a objectiu recuperar el contingut de les lleis socials impugnades i,
en aquest sentit, ha celebrat que el govern espanyol ja hagi anunciat que aixeca la impugnació de
la llei per a la universalització de la salut
(https://www.naciodigital.cat/noticia/162345/moncloa/trasllada/artadi/retirara/recurs/llei/catalana/sa
nitat/universal) , però també espera gestos en les lleis pel dret a l'habitatge o en els impostos
als habitatges buits, als actius no productius o a les nuclears. "Si no les retira, les tornarem a
aprovar abans del desembre d'enguany", ha avisat, tal com va votar el Parlament a instàncies de
la CUP
(https://www.naciodigital.cat/noticia/158737/jxcat/erc/cup/es/reafirmen/al/parlament/ferma/voluntat
/fer/efectiva/republica) . Finalment, ha exposat que el Govern va acordar dilluns personar-se "com
a acusació popular en totes les causes obertes contra l'independentisme i la llibertat d'expressió".

El president català explica que el Govern ha acordat
dilluns personar-se "com a acusació popular en totes
les causes obertes contra l'independentisme i la
llibertat d'expressió"
Torra també ha fet un resum de l'informe encarregat sobre les conseqüències del 155, el qual va
tenir un impacte "desolador". Per exemple, ha citat que va impedir presentar al·legacions o
recursos a 14 litigis competencials amb l'Estat, totes "lleis que afecten els ciutadans i l'economia",
va dur al cessament de 242 persones, la supressió del Diplocat, un tancament de les delegacions
de la Generalitat a l'exterior "va costar 1,75 milions d'euros", hi va haver 25,5 milions dels FEDER
afectats pels retards, es va consolidar el control econòmic de l'Estat, hi van haver nombrosos
serveis socials pendents de pagar i es van aturar subvencions a institucions del tercer sector.
"Justament on més hem de tenir cura per les persones que més ho necessiten", ha lamentat, i
ha resumit que van ser "mesos perduts i un malbaratament de recursos públics".
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Feina feta en poc més de 100 dies
A nivell de polítiques sectorials, ha destacat que, en poc més de 100 dies, s'han aprovat 4
projectes de lleis, 2 projectes llei, 2 decrets i 17 projectes més estan en tramitació avançada; s'han
destinat 20,2 milions a la CCMA per fer front als canvis de criteri d'Hisenda quant al pagament de
l'IVA; s'ha aprovat un pla de formació en equitat de gènere i subvencions per entitats per igualtat
de gènere; s'han repartit 213 milions d'euros per a finançament d'empreses, el 97% pimes i
emprenedors, a través de l'Institut Català de Finances; s'han reobert les delegacions a l'estranger;
o s'han incorporat prop de 800 nous docents.

El president de la Generalitat, Quim Torra, durant el discurs al debat de política general Foto: Josep Maria
Montaner

En clau de pla de Govern, Torra ha volgut posar de manifest que, "al marge del mandat republicà,
aquest país ha d'aixecar la persiana cada matí". "Com deia Muriel Casals, per tenir un bon estat
del benestar, aquest país ha de tenir un estat", ha ressaltat el president, que ha anunciat la
posada en marxa d'un pla efectiu contra la violència de gènere que "deixi enrere el model
patriarcal i de privilegis impulsat al llarg de la història". Hi haurà una llei per a la igualtat de tracte i
contra la discriminació pensant també en tots els episodis de regressió de drets associat a l'últim
any del procés.
Recerca i infraestructures
El president català també ha promès conformar un "marc legal sòlid que permeti el finançament del
model de recerca per captar i retenir el talent", desplegar el pacte nacional per a la indústria, o
potenciar la cohesió social i territorial per "fomentar el nivell de vida arreu del país". A nivell
d'infraestructures, ha apostat per millorar el transport públic, aprovar els projectes de
vinyeta,acabar les línies 9 i 10, la T-Mobilitat i integració tarifària a Catalunya, i enllestir els grans
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eixos de xarxa ferroviària com el corredor mediterrani.
Quant a governança, Torra ha afirmat que comptaran "molt més amb les persones", crearan una
"identitat digital que garanteixi la seguretat, privacitat i la transparència amb els serveis
essencials" o convertir Catalunya "en una smart nation de referència internacional". Igualment, ha
defensat que cal avançar en les condicions laborals i retributives dels treballadors públics, sense
posar-hi xifres, així com garantir la tutela judicial efectiva i d'accés a la justícia i un model
penitenciari que aposti per la reinserció. "El Govern tornarà a tenir presència al món, per això hem
tornat a obrir les delegacions", ha seguit, per tal de "defensar els interessos generals del país i de
tots els ciutadans".

Torra avança que els pressupostos garantiran el
manteniment de les cobertures socials en l'àmbit
d'educació, sanitat i serveis socials
A nivell econòmic, el president català ha apostat per un "creixement sostenible i inclusiu" que
permeti alhora "reduir significament la desigualtat i erradicar la pobresa i augmentar la
productivitat", per bé que ha lamentat que "totes les xifres de l'economia són positives i
contínuament positives, excepte la bretxa de qui no pot seguir". Els pressupostos, segons ha
avançat, garantiran el manteniment de les cobertures socials en l'àmbit d'educació, sanitat i serveis
socials.
Discurs de Quim Torra en el debat de política general
(https://www.scribd.com/document/389960913/Discurs-de-Quim-Torra-en-el-debat-de-politicageneral#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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