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El Govern es «conjura» per evitar
eleccions anticipades
Torra i Aragonès, després d'una reunió a Palau per analitzar la crisi entre JxCat i
ERC, garanteixen l'estabilitat del Govern fins a la sentència del judici mentre el
president manté l'ultimàtum a Sánchez

Quim Torra i Pere Aragonès, reunits al Palau de la Generalitat. | ACN

Quim Torra i Pere Aragonès han comparegut aquest divendres per intentar tancar la crisi oberta
entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC arran de la situació dels diputats processats al Parlament,
que ha fet suspendre el debat de política general fins a nou avís. Després d'una reunió a la sala
Torres García que s'ha allargat durant pràcticament dues hores i mitja, el president de la
Generalitat i el vicepresident han comparegut des de la Galeria Gòtica per "conjurar-se" i proposarse millorar la coordinació entre les dues formacions.
"Ens cal renovar el compromís amb la societat catalana, hem de definir amb més concreció
l'estratègia política", ha destacat Torra. La unitat, destinada a evitar eleccions, durarà fins a la
sentència del Tribunal Suprem contra la cúpula del procés, prevista per al juny. "Avui refermem
aquest compromís d'unitat fins, com a mínim, el dia de les sentències", ha asseverat el president
català, mentre que el seu número dos ha admès que "les sentències tindran un impacte, seran un
punt d'inflexió, i caldrà prendre les decisions que calgui juntament amb el Parlament".

? Intervenció del #president
(https://twitter.com/hashtag/president?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @QuimTorraiPla
(https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) , conjuntament amb el #vicepresident
(https://twitter.com/hashtag/vicepresident?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @perearagones
(https://twitter.com/perearagones?ref_src=twsrc%5Etfw) , a #Palau
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(https://twitter.com/hashtag/Palau?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . pic.twitter.com/1s8nKeuO5F
(https://t.co/1s8nKeuO5F)
? Govern. Generalitat (@govern) 5 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/govern/status/1048167085182832643?ref_src=twsrc%5Etfw)
Aragonès ha arrencat admetent que els mecanismes de coordinació són "millorables", per bé que
ha posat de manifest que la causa de les desavinences existeixen arran de la judicialització de la
política. "Ens conjurem per reforçar l'acord estratègic de legislatura, sense obviar l'excepcionalitat
del moment", ha indicat el vicepresident, que ha indicat que són dos els partits que donen suport
al Govern i que, per tant, les visions estratègiques diferents formen part d'una certa normalitat.
"Tenim un pla de Govern pensat per governar per a tothom i que força les condicions perquè el
poble de Catalunya decideixi el seu futur amb llibertat", ha ressaltat el dirigent republicà.
La vigència tàcita del 155
"El futur, a Catalunya, passa perquè el poble decideixi", ha apuntat Aragonès. "L'acord ha de ser
més fort i més sòlid per superar els embats de l'Estat. Hem d'establir mecanismes de coordinació",
ha destacat el vicepresident i home fort d'ERC. Torra ha subratllat que no es poden desvincular
les tensions entre socis respecte la situació "greu que viu el país" i ha volgut deixar clar que la
repressió no era tan dura des del franquisme. Ha indicat que cada passa és "seguida amb lupa"
per l'Estat, també des del govern espanyol del PSOE, qui "no treu el peu del pedal de la
repressió" i "l'esperit del 155 continua a través de més que dubtoses decisions judicials". "No
acceptem la intromissió d'un jutge a la sobirania del Parlament", ha recalcat el president de la
Generalitat, que ha considerat "imprescindible" mantenir-la a pesar de l'ombra del 155.

? Intervenció del #vicepresident
(https://twitter.com/hashtag/vicepresident?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @perearagones
(https://twitter.com/perearagones?ref_src=twsrc%5Etfw) durant la compareixença conjunta amb el
#president (https://twitter.com/hashtag/president?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/qItTpcVRUs (https://t.co/qItTpcVRUs)
? Govern. Generalitat (@govern) 5 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/govern/status/1048165926992900096?ref_src=twsrc%5Etfw)
Hi ha una voluntat, ha dit, "descarada" d'alterar la voluntat dels resultats del 21 de desembre, i ha
assenyalat que "el compromís per seguir endavant és ferm" i s'han conjurat a no fer "cap passa
enrere i continuar avançant des de la tenacitat per alçar la República de l'1-O", motiu pel qual ja
s'han posat en marxa "algunes de les vies d'acció republicanes", com ara l'Oficina dels Drets
Civils i Polítics, la recuperació de les lleis socials impugnades, la marxa cívica pels drets civils, la
personació com a acusació popular en totes les causes polítiques contra l'independentisme o el
proper impuls del Fòrum Social Constituent
Pel que fa l'ultimàtum de Torra a Pedro Sánchez
(https://www.naciodigital.cat/noticia/164047/ultimatum/torra/sanchez/fara/caure/novembre/si/no/pe
rmet/exercir/autodeterminacio) , que va tensionar ERC -partit que assegura que no estava pactat, el president català ha insistit que li ha posat una "data de caducitat si no posa proposta per a
Catalunya sense deixar de banda el diàleg", per bé que sempre mantindrà "la porta oberta al diàleg"
i "insistint i treballant cap a la República catalana, de manera cívica, pacífica i democràtica". "Els
catalans només sabem fer les coses pacíficament i democràticament, seient a la taula i negociant
fins l'últim moment", ha afegit, per bé que també ha reconegut que no ha rebut resposta de
Sánchez a la petició de celebrar ja la segona reunió pendent.
Reclama una proposta a Sánchez, no concreta si un referèndum
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Torra, aquest cop, no ha posat el referèndum com una condició per no fer caure Sánchez, sinó
s'ha referit a una proposta per a Catalunya sense especificar més detalls. Al seu torn, Aragonès
ha apuntat que estaran "sempre oberts al diàleg i a la negociació", però "no es pot demanar als
diputats que donin una estabilitat gratis si no canvien els elements més greus" de la política de
l'Estat.
"Ens cal renovar el compromís amb la societat catalana, hem de definir amb més concreció
l'estratègia política", ha apuntat també Torra, que ha instat a parlar més entre els grups que
donen suport al Govern "i la resta de la família sobiranista per traçar un horitzó i un camí per arribarhi". El vicepresident català també ha apostat per treballar en "aquesta millora i avenç estratègic que
cal fer amb el conjunt del sobiranisme", però ha assegurat que "no està l'estabilitat del Govern en
cap cas en qüestió".
Compareixença de Quim Torra i Pere Aragonès
(https://www.scribd.com/document/390180764/Compareixenca-de-Quim-Torra-i-PereAragones#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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