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L'oferta dels comuns als
independentistes: pacte de
claredat, bilateralitat i front
antirepressiu
Aposten també per reduir un 30% del preu de les matrícules universitàries i
augmentar un 35% el pressupost per lluitar contra les violències masclistes

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach | Adrià Costa

Un cop acabat el debat de política general, comença el ball de taules de negociació entre grups
parlamentaris per arribar a acords en les votacions de les propostes de resolució, que són les
declaracions d'intencions derivades de la sessió parlamentària. Els comuns, que busquen situar en
la centralitat els seus vuit diputats, han desgranat ja quina és la seva oferta als partits
independentistes del Govern: pacte de la claredat per definir el referèndum, apostar per una
relació bilateral amb l'Estat i continuar fent pinya en el front antirepressiu.
El punt de trobada plantejat per Catalunya en Comú Podem per afrontar el conflicte entre
Catalunya i Espanya queda recollit en tres de les 14 propostes presentades. La presidenta del
grup, Jéssica Albiach, ha estat clara censurant el president de la Generalitat, Quim Torra, per
haver fixat un ultimàtum a Pedro Sánchez. Ha deixat clar que estendran la mà per forçar el
referèndum acordat, però amb una estratègia musculada, primer, des del Parlament. És per això que,
reprenent el fil del pla que Xavier Domènech va esbossar abans de les eleccions del 21-D,
aposten per un pacte de claredat inspirant en el quebequès.
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Aquest pacte consistiria en obrir un debat entre les forces polítiques catalanes per fixar durant la
present legislatura el procediment, la pregunta, les condicions per a dur-lo a terme i la interpretació
del resultat del referèndum que es demana al govern espanyol. Mentrestant, els comuns
demanen que s'aposti per una relació bilateral entre el Govern de la Generalitat i l'executiu de
Pedro Sánchez basada en el "diàleg institucional" que permeti treballar per "assolir un nou
estatus polític" i més cotes d'autogovern. L'actual model autonòmic, asseguren, està "esgotat".
Conscients, però, que el judici sobre l'1-O marcarà els pròxims mesos i que la situació
d'excepcionalitat forma part del dia a dia de la legislatura, els comuns condemnen "la deriva
autoritària que ha comportat la presó i l'exili de nombroses persones per llurs idees, sempre
manifestades de forma pacífica, i que comporta un retrocés democràtic de drets fonamentals".
La complicitat d'ERC i del PSC en matèria social
Catalunya en Comú Podem aspira a aglutinar el suport d'ERC i de Junts per Catalunya en
aquests tres punts i el del PSC almenys en el que fa referència a la bilateralitat. Amb
independentistes i socialistes aspiren també, però, a aprovar propostes en matèria social, com ara
la reducció en un 30% del preu de les matrícules universitàries i l'equiparació dels preus dels màsters
amb els graus durant el curs 2019-2010 o que la Generalitat assumeixi el finançament de 1.800
euros per plaça a l'any de les escoles bressol.
Els comuns també demanen augmentar en 1.500 agents el cos de Mossos, la retirada del recurs
interposat pel govern espanyol contra la llei d'emergència habitacional i pobresa energètica i
incrementar un 35% la partida pressupostària per lluitar contra les violències masclistes i més
inversió en atenció primària. També presentar de "forma urgent" un pla de país per abordar l'acollida
i acompanyament als infants i joves immigrants no acompanyats
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