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Torra respon a Cs: «La presó i l'exili
sí que fracturen»
El president de la Generalitat reclama a la formació taronja que accepti un debat
sobre la independència i l'acusa de competir amb PP, PSOE i Vox per ser els
"primers de l'espanyolisme més ranci"

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. | Adrià Costa

Un any després de la declaració independència suspesa del 10 d'octubre, el Parlament ha
afrontat un debat monogràfic sobre la convivència a proposta de Ciutadans, que ha dibuixat una
Catalunya fracturada on "s'assenyala el dissident"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/164609/cs/dibuixa/catalunya/fracturada/assenyala/dissident) .
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha contradit el paisatge descrit per la formació taronja. I
ha enviat un missatge al portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ponent del partit a la cambra
catalana en substitució d'Inés Arrimadas: "La presó i l'exili sí que fracturen".
Torra ha convidat el principal partit de l'oposició al Parlament a afrontar un debat sobre la
independència per garantir els drets dels catalans i el seu benestar. "Fem el debat sobre la
independència, si ens convé o no ens convé? Fem-lo, aquest debat? L'accepten? Aquest debat
no posa en risc la cohesió social, la convivència, la igualtat o la justícia", ha reflexionat el president
català. "La fractura social no vindrà mai per un debat polític, la fractura és filla del silenci i de
l'absència del debat. Quan t'envien a la presó, quan t'envien a l'exili, això sí que fractura", ha insistit.
"No facin conflicte de l'escola i de la llengua"
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Davant les invectives de Ciutadans d'una Catalunya dividida, Torra ha convidat els seus dirigents
a "conèixer" el país sense "por", i a preocupar-se per les urgències dels catalans en lloc de
verbalitzar "discursos tremendistes". "No facin conflicte de l'escola i de la llengua", ha recalcat.
Torra ha recordat a Carrizosa que, si el "preocupés la convivència", reclamaria aixecar la
suspensió a les lleis socials impugnades al Tribunal Constitucional. "A vostès no els hem vist mai
en la reclamació d'un finançament just. Quina és la seva proposta per solucionar el dèficit fiscal?",
s'ha preguntat el president català per assenyalar dèficits del discurs de Ciutadans.

?#president (https://twitter.com/hashtag/president?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Qui ha posat en risc
la cohesió i la convivència ha estat un estat i una monarquia que ha fet xantatge a empreses i
bancs perquè marxessin de Catalunya mirant de provocar una crisi social i econòmica que no es
va produir" #Parlament (https://twitter.com/hashtag/Parlament?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/2hx4rGjXbQ (https://t.co/2hx4rGjXbQ)
? Govern. Generalitat (@govern) 10 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/govern/status/1049967708219953152?ref_src=twsrc%5Etfw)
Torra ha lamentat que l'única prioritat de la formació taronja sigui competir amb PP, PSOE i Vox
en una "cursa" per ser els "primers de l'espanyolisme més ranci". També ha qüestionat el suport
de Ciutadans a una monarquia que ha fet "xantatge" a Catalunya per fer marxar empreses del
país. El president ha titllat l'actuació de la Zarzuela com una "indecència" i un "comportament
mafiós". "Donant suport a aquesta actitud els allunyarà sempre de les institucions d'aquest país", ha
raonat.
Durant el torn de rèplica, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha replicat a Ciutadans
que la convivència "és sagrada" i està per sobre dels projectes polítics. "Quan perden a les
enquestes, tensionen al carrer. Aquest és el preu per quatre vots més?", ha deixat anar adreçantse a la formació taronja. El també conseller d'Economia ha subratllat que a Catalunya "ningú és
estranger" i ha defensat el projecte "integrador" del Govern amb iniciatives com la llei
d'universalització per a la salut. També ha demanat a Cs que deixin d'atacar l'escola catalana,
element clau, ha defensat, del manteniment de la cohesió social. Aragonès ha desgranat la bateria
de propostes socials que preveu l'executiu i s'ha compromès a portar els pressupostos i fer els
esforços necessaris perquè prosperin.
"Viuen còmodes en el conflicte"
Anna Caula, portaveu d'ERC, ha acusat Ciutadans de treure rèdit del llenguatge de confrontació.
"Viuen còmodes en el conflicte i incòmodes en la Catalunya pactista i de grans consensos", ha
afirmat la diputada republicana, que ha advertit que la "cohesió social es treballa cada dia". "No
els importen ni Catalunya ni els catalans", ha subratllat Caula.
En nom de Junts per Catalunya (JxCat), Aurora Madaula ha defensat les actuacions en matèria
social del Govern per contribuir al benestar dels ciutadans. "Mai s'ha trencat la convivència a
Catalunya. És una fal·làcia", ha expressat la diputada de JxCat, que també ha acusat Ciutadans de
"sembrar l'odi als catalans entre els ciutadans espanyols". Per Madaula, la formació taronja ha
demostrat actuar com a "escamots arrenca-llaços" que s'"assemblen al Ku Klux Klan".
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