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El Govern celebra el «consens de
mínims» per trobar una solució
política
La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, reclama que el diàleg amb l'Estat
sigui "efectiu i en igualtat de condicions" i lamenta que el PSC hagi deixat de
defensar l'autodeterminació

Reunió de l'espai de diàleg al Palau de la Generalitat | Julio Díaz / Junts per Catalunya

"Consens de mínims" i "necessitat de solució política". Aquest és el diagnòstic que ha fet la
consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en referència a la cimera de partits que s'ha celebrat
aquest divendres al Palau de la Generalitat. Artadi ha indicat que el president Quim Torra pretén
donar continuïtat a aquest espai de trobada -format avui per Junts per Catalunya (JxCat), ERC,
PSC i Catalunya en Comú Podem- malgrat que les possibilitats d'arribar a un acord en el curt
termini són més aviat escasses.
Perquè el diàleg sigui efectiu, ha dit la consellera, cal "posar unes bases" sobre "què és objectiu i
què no", especialment sobre la judicialització. "El diàleg ha de ser efectiu i en igualtat de condicions.
Amb amenaces sobre qui s'asseu a la taula, no hi ha igualtat de condicions. S'han de poder
generar per entomar el repte", ha apuntat la dirigent independentista, que ha apostat -un cop
més- per aconseguir un clima d'entesa amb el govern espanyol de cara a la visita del consell de
ministres del 21 de desembre.
Artadi ha considerat que és possible que ara el PSC "tingui més por" a parlar d'autodeterminació
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perquè ha crescut l'independentisme, i ha considerat, en tot cas, que cal "seguir-ne parlant". Pel
que fa a una possible reforma de l'Estatut, la consellera ha indicat que és "complicat" renunciar
al camí independentista pel fet que els socialistes vulguin defensar el seu programa electoral.
A partir d'ara, la idea és que, "entre reunió i reunió", s'acordi un ordre del dia. Avui no s'ha fet per
"no posar restriccions" i intentar que tothom parlés "amb més llibertat". "De cara a les següents
reunions, hi ha s'haver més estructura", ha insistit.
JxCat carrega contra el PSC
El portaveu parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), Albert Batet, ha fet una intervenció
contundent després de la reunió de la cimera de partits celebrada a Palau. "El diàleg no ha de ser
retòric, ha de ser efectiu. Oi que demanaven un Govern efectiu? Doncs ens hem de demanar un
diàleg efectiu, que no hi hagi una retòrica del diàleg", ha apuntat Batet, que ha demanat que aquesta
etapa sigui "en condicions d'igualtat". "El conflicte polític es diu dret a l'autodeterminació", ha
apuntat el dirigent de JxCat, que ha lamentat que el PSC no hagi garantit que no tornarà a fer
costat al 155. "Això no ha estat possible", ha insistit el també alcalde de Valls.
"No ens hem mogut mai del diàleg. Forma part de JxCat", ha apuntat Batet, que ha celebrat les
presències i ha lamentat les absències. "Lamentem també que el PSOC no hagi portat els seus
socis del tripartit del 155", ha apuntat, amb to irònic, l'alcalde de Valls. Batet ha fet constar que el
president del grup parlamentari, Jordi Sànchez, no ha pogut assistir a la reunió perquè és a
Lledoners. "Perquè assistís a la trobada, només es pot fer la trobada a Lledoners o bé acabar
amb la presó preventiva", ha indicat.
Les forces representades avui a Palau són el 65% del Parlament, ha constatat el portaveu de
JxCat. "No hi ha respecte als resultats del 21-D, no es va poder investir Puigdemont, no es va
posar investir Sànchez, no es va poder investir Turull, i hi ha molts diputats que han hagut de
plegar o estan encausats. La repressió, l'exili i els judicis no formen part de la normalitat de la
política catalana", ha apuntat Batet. Ha demanat, a banda, complir les resolucions del Parlament i
les demandes del Síndic de Greuges contra la repressió, a favor d'espais republicans -contra la
monarquia- i a favor del dret a decidir.
ERC vol "consensos polítics"
La visió d'ERC sobre la cimera de partits que s'ha celebrat aquest divendres a la tarda a Palau
esdevé un "punt d'arrencada" perquè es traspassi, segons han anunciat, dels "grans consensos
socials de país", als "grans consensos polítics", que ajudin a trobar una solució política a un
problema. Així ho ha assegurat el president del grup parlamentari republicà, Sergi Sabrià, que ha
recordat que el problema actual de Catalunya és polític i, per tant, "només es pot solucionar a
través de les urnes".
Per als republicans, la reunió ha tingut caràcter "positiu" i tots els membres que hi han participat
han apostat pel "bon to". No obstant això, Sabrià no ha deixat de lamentar les absències, sobretot
les de Ciutadans i el PP, però també les de la CUP que, segons ha dit, és més "sorprenent". En
aquest punt, el president del grup d'ERC -que ha comparegut acompanyat de la portaveu del
grup Anna Caula- ha recordat que la finalitat de la trobada ha estat buscar vies per "poder exercir
el dret a l'autodeterminació" i, en aquesta línia, "aprofundir en l'àmbit antirepressiu", un dels àmbits on
hi haurà "punts d'acord".
La proposta que ha presentat ERC a la trobada pivota sobre el dret a decidir, tal com es va
decidir en la conferència nacional del partit. Així, ha recordat, s'orienta l'objectiu en la
independència i, per tant, "arribar fins al final amb la República catalana". La cimera, però, ha
acabat amb "consensos petits", malgrat les "moltíssimes diferències", i amb la intenció de tots els
grups de continuar treballant. Respecte de la proposta de pacte de claredat que han fet els
comuns, Sabrià ha assegurat que el respecte i el valora "molt positivament" per tal d'estudiar-lo.
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Els socialistes es mantenen en la reforma de l'Estatut
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest divendres que és més "probable"
que el procés derivi en una reforma de l'Estatut i de la Constitució que no pas en la proclamació
efectiva de la independència. En aquests termes s'ha expressat en una roda de premsa posterior
a la reunió de l'espai de diàleg celebrada al Palau de la Generalitat, durant la qual ha constatat que
no hi ha "cap proposta" -reformes legals, pacte de claredat o referèndum d'autodeterminació-. que
tingui el consens de dos terços de la cambra. Qualsevol acord, en tot cas, "és lluny", ha admès.
"No hem d'aixecar expectatives excessives ni proposar solucions màgiques", ha indicat. Iceta ha
arrencat agraint la convocatòria de Torra, que és el compliment d'un "doble mandat parlamentari",
i ha lamentat les absències del PP, CIutadans i de la CUP. "Hem constatat profundes diferències
polítiques, no ens n'hem d'amagar. La situació és excepcional, i la sortida només serà política", ha
recalcat el primer secretari del PSC. Hi ha "consens" contra la "violència i intimidació" a les
diferents posicions que existeixen en la societat catalana, i ha indicat que cal buscar propostes
de "dos terços" del Parlament. "Són els percentatges d'una reforma estatutària", ha apuntat.
L'espai de diàleg es tornarà a convocar, i probablement "es podrà anar centrant els continguts" de
les futures reunions. Preguntat sobre el referèndum d'autodeterminació, ha respost que una
reforma de l'Estatut també culmina amb una votació. "Cap proposta reuneix els dos terços de la
cambra catalana", ha apuntat Iceta. "Trobar acords serà dificultós i no hi ha dreceres. Cal que dos
terços del Parlament facin costat a la proposta", ha reiterat Iceta durant la roda de premsa
posterior a la trobada.
"Tots som conscients de la situació. Fem esforços d'empatia i de diàleg. Hi ha hagut algun moment
que es parlava de tothom, i tothom no hi era. Som conscients que la societat catalana necessita
molt diàleg, que hi ha ferides i dolors que requereixen temps per superar-los, i no volem que d'una
reunió així en quedi un mal gust de boca. Deixem de banda les discrepàncies", ha recalcat el
dirigent socialista. Sobre el pacte de claredat i el referèndum d'autodeterminació, ha indicat que no
hi ha cap solució "que no acabi amb votació", i ha apostat per una reforma de l'autogovern i de la
Constitució.
Segons ell, la proposta no s'ha detallat dins la reunió perquè ja es va lliurar fa dos dies al president
i als grups parlamentaris. Considera, això sí, que hi ha més "possibilitats" que tothom vagi cap a
l'Estatut que no pas cap a la independència. "No ens prenem la política com un videojoc. No hi ha
dreceres", ha apuntat Iceta, que ha lamentat especialment l'absència de Ciutadans. "Queda molt
per moure les coses, ens haurem d'esforçar. Avui no hi ha una majoria de dos terços que doni
suport a una proposta clara, ja sigui en un sentit o en un altre", ha asseverat el dirigent socialista.
Els comuns aposten per la "claredat"
Tres dels quatre grups que s'han assegut a la cimera de partits al Palau de la Generalitat
defensen que el referèndum d'autodeterminació és la millor fórmula per resoldre el conflicte polític.
Així ho han constatat els comuns, que han defensat que, a partir d'ara, el pla de treball d'aquesta
trobada que té vocació de continuïtat pivoti en el pacte de claredat que proposen, una aposta que
ja va rebre l'aval d'ERC al Parlament i l'abstenció de Junts per Catalunya (JxCat).
Es tracta de segellar un acord intern per triar el procediment, la pregunta i les condicions per dur
a terme el referèndum i traslladar-lo després al Congrés dels Diputats, on hauria de ser validat.
Després de dues hores de reunió, la presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach,
ha fet una radiografia dels punts d'acord i de discrepància que han detectat amb els seus
interlocutors. Amb Junts per Catalunya i ERC, ha precisat, els uneix la necessitat d'avançar cap a
un referèndum acordat i de bastir un front antirepressiu per front a la situació d'excepcionalitat
política.
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Amb tot, Albiach ha tornat a assenyalar que segueixen sense conèixer quina és l'estratègia que
vol seguir el Govern. "Sortim sense respostes, el full de ruta no pot ser la via unilateral", ha
insistit, de la mateixa manera que ha advertit al PSC que la seva proposta de reformar l'Estatut
no aplega ni el 30% del suport de la ciutadania de Catalunya.
Els comuns també han precisat que el president Quim Torra ha parlat de polítiques socials i que
per això esperen que aquestes quedin realment plasmades als pressupostos de la Generalitat.
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