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El Govern garanteix la protecció de
«tots els drets» en la jornada del 21D
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ressalta la "confiança" en els Mossos i
ressalta que la competència en ordre públic és exclusiva de la policia catalana

El conseller d'Interior, Miquel Buch, durant la reunió del Govern del 16 d'octubre | ACN

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat aquest dijous que es garantirà la protecció de
"tots els drets" de cara a la jornada del 21 de desembre. Això vol dir, segons ha explicat Buch, que
es garantirà la celebració del consell de ministres a la Llotja de Mar, però també les protestes
ciutadanes que hi ha convocades arreu de la ciutat contra la visita del gabinet de Pedro
Sánchez.
"Garantirem tots els drets. Els de manifestació i els de reunió, així com també la seguretat de les
persones i dels béns públics. Confio plenmament en tots els Mossos per exercir de la millor
manera possible aquesta feina", ha apuntat el conseller, que no ha volgut donar detalls sobre un
dispositiu que encara s'està dissenyant. Hi participaran quatre cossos: Mossos, Policia Nacional
espanyola, Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana.
Preguntat sobre si els efectius policials que venen de fora de Catalunya estan autoritzats a fer
sevrir bales de goma, Buch ha recordat que el Parlament les va prohibir per als Mossos
d'Esquadra, però que en tot cas la competència en ordre públic a Catalunya correspon en
exclusiva a la Generalitat.
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Diàleg amb Sánchez
El calendari parlamentari ha fet que la reunió del Govern s'hagi desplaçat aquesta setmana a
dijous. De retruc, aquest canvi ha provocat que la cita de l'executiu català s'hagi celebrat només
unes hores abans que Quim Torra i Pedro Sánchez es reuneixin al Palau de Pedralbes a partir
de les sis de la tarda. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha reclamat al líder del PSOE
que "practiqui el diàleg" i a "transitar" aquesta via de manera "contínua" a partir de la cimera
d'aquest dijous, encara pendent de tancar serrells formals. Malgrat aquest desgel, Sánchez no
podrà aprovar els pressupostos -tot i el gest amb el sostre de despesa- "si actua com Mariano
Rajoy".
La convocatòria d'havia d'enviar ahir per acreditar els mitjans, però des de la Moncloa es "van
canviant maneres i interlocutors". "Malauradament, a hores d'ara encara no s'ha enviat", ha
apuntat Artadi. Sobre el format de la reunió -garantida, segons ella-, ha indicat que hi ha dubtes
sobre si hi haurà dos, tres o quatre consellers i ministres acompanyant els presidents. "Més enllà
del format, l'important és l'actitud. Dono per fet que la reunió es farà i acabarem de veure si algun
altre membre del Govern a banda de jo mateixa i Pere Aragonès hi anem", ha recalcat la
consellera de la Presidència. El més probable a hores d'ara és que el format sigui de presidents
amb dos acompanyants.
Pel que fa a l'ordre del dia, s'hauria "avançat molt més" si s'hagués aprofundit en la via del diàleg.
"Hem quedat que es podia parlar de tot, que es fixarien prioritats. Hem de veure com de manera
endreçada i contínua transitem la via del diàleg", ha assenyalat Artadi. "L'emplacem a practicar el
diàleg i no només a anunciar-lo", ha indicat. "Constatem, i és una evidència, que estem molt
lluny. Aquesta és una realitat que tots som conscients. No avançarem si hi ha una reunió al juliol, i
després al desembre, i no hi ha trobades formals mentrestant", ha apuntat.

?#Portaveu (https://twitter.com/hashtag/Portaveu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @elsa_artadi
(https://twitter.com/elsa_artadi?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Emplacem a @sanchezcastejon
(https://twitter.com/sanchezcastejon?ref_src=twsrc%5Etfw) a practicar el diàleg i no només a
anunciar-lo? pic.twitter.com/Nmxy3Warn6 (https://t.co/Nmxy3Warn6)
? Govern. Generalitat (@govern) 20 de desembre de 2018
(https://twitter.com/govern/status/1075732581809672192?ref_src=twsrc%5Etfw)
La consellera de la Presidència ha lamentat que hi hagi dirigents del PSOE que apostin per un
155 a l'estil Pablo Casado, és a dir, dur i indefinit, i ha apuntat que les "dificultats" per tancar
detalls "responen a les contradiccions internes" dels socialistes.
Sostre de despesa
"Els presos demanaven facilitar la reunió amb Sánchez perquè mai renunciem al diàleg. Forma
part de la coherència de tots els agents polítics", ha apuntat la consellera de la Presidència.
Preguntada pel vot favorable de PDECat i ERC al sostre de despesa del govern de Pedro
Sánchez, Artadi ha volgut deixar clar que s'ha consultat amb el Govern. "Ens interessa que
s'aprovi, suposa major disponibilitat de despesa per a la Generalitat", ha assenyalat la dirigent de
Junts per Catalunya (JxCat).

?#Portaveu (https://twitter.com/hashtag/Portaveu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @elsa_artadi
(https://twitter.com/elsa_artadi?ref_src=twsrc%5Etfw) : "ens mantenim en la mateixa situació
respecte els pressupostos de l'Estat. Si camina @sanchezcastejon
(https://twitter.com/sanchezcastejon?ref_src=twsrc%5Etfw) cap a una solució política podem
parlar dels pressupostos, si camina en la mateixa direcció que Rajoy com fins ara, no ens podem
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seure a parlar-ne? pic.twitter.com/jlmgGoPJLc (https://t.co/jlmgGoPJLc)
? Govern. Generalitat (@govern) 20 de desembre de 2018
(https://twitter.com/govern/status/1075734057185505285?ref_src=twsrc%5Etfw)
Al juliol, ha dit, "sabien" que no s'aprovaria el sostre perquè es bloquejaria al Senat -on el PP té
majoria-, i des d'aquell moment es va demanar a Sánchez que modifiqués la llei d'estabilitat
pressupostària. El líder del PSOE "va tirar endavant" la idea però, en no tenir majoria a la mesa del
Congrés, s'ha aturat. "Tots som conscients que la votació evidenciarà dues coses: el Senat ho
tornarà a bloquejar, i que hi ha partits que prefereixen que la despesa sigui menor", ha recalcat la
consellera.
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