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Sánchez insta Torra a passar «de
la voluntat de dialogar al diàleg real
dins la Constitució»
El president espanyol exigeix "un gran acord que transcendeixi el blocs" a
Catalunya i afirma que tota proposta "que no tingui el suport de dos terceres
parts del Parlament no és representativa"

Pedro Sánchez, durant la seva compareixença d'aquest divendres. | @desdelamoncloa

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha destacat la represa del diàleg amb la Generalitat,
durant el seu discurs posterior al darrer consell de ministres de l'any, però ha instat el Govern i
Quim Torra que passin "de la voluntat de dialogar al diàleg real, sempre respectant la Constitució".
Per aconseguir-ho, però, ha reclamat "un gran acord que transcendeixi el blocs" a Catalunya, "un
punt d'intersecció entre el nacionalisme català i el no-nacionalisme català".
A l'espera d'aquesta entesa, ha afirmat, el govern espanyol estarà "apuntalant la convivència i
fomentant el diàleg" per trobar una "solució política per a Catalunya", i ha afirmat que "tot acord que
no tingui el suport de dos terceres parts del Parlament no és representatiu", atès que aquest és
el consens necessari per reforma l'Estatut. L'acord segellat a la Llotja de Mar la setmana
passada, ha explicat, preveu incentivar amplis acords entorn la societat catalana i dins la llei, i ha
evitat valorar els 21 punts que Torra va revelar que li havia entregat, als quals ha restat rellevància.
Tot i això, Sánchez ha tirat pilotes fora i no s'ha mullat quan se li ha preguntat per si optaria, com
havia apuntat anteriorment, per recuperar peces anul·lades de l'Estatut o reformar la Constitució.
https://www.naciodigital.cat/noticia/169930/sanchez-insta-torra-passar-voluntat-dialogar-al-dialeg-real-dins-constitucio
Pagina 1 de 4

Tampoc no ha volgut prometre res en relació als presos polítics, ja que assegura que ha "respectat
sempre el criteri de la Fiscalia i del Suprem" i no farà "cap valoració del procediment judicial". "Que
el carril de la justícia vagi per una banda i el de la política, per una altra", ha conclòs, i ha demanat
lleialtat al PP en aquest camp.
Preguntat per si permetrà que la Generalitat torni a impulsar les peces de l'Agència Tributària de
Catalunya anul·lades pel 155, el president espanyol s'ha obert a parlar-ne per preveure quines
actuacions prendre. "Dins de l'Estatut i la Constitució, podem parlar de tot, i fora, de res", ha
insistit, motiu pel qual demanarà informació al Govern sobre les seves intencions en aquest àmbit,
que va ser polèmic en tant que aquest organisme havia de ser el pilar des d'on consolidar la
Hisenda catalana.
Pressupostos per complir els acords
Sánchez ha destacat la seva intenció de "reduir la conflictivitat" amb la Generalitat en les
reunions fetes, retirant recursos a lleis i acordant inversions territorialitzades a Catalunya, motiu
pel qual ha tornat a demanar a ERC i PDECat "que aquests acords es puguin materialitzar en els
pressupostos generals de l'Estat", els quals requereixen els seus vots. Tot i això, no ha avançat
què farà si no aconsegueix aprovar els comptes i s'ha limitat a reclamar estabilitat i apuntar que tot
govern aspira a acabar els quatre anys de legislatura.
En l'àmbit autonòmic, ha subratllat també la voluntat d'"enfortir la cohesió territorial", ha asseverat
que "la diversitat territorial és un actiu i una front de riquesa, no un fre" i s'ha compromès a
"reivindicar el diàleg front a la confrontació i defensar la Constitució", però des d'una "mirada àmplia de
la Constitució".
La política territorial
Aquesta, ha insistit, "no és patrimoni de cap ideologia ni de cap partit, és patrimoni de cada
home i dona que forma part d'Espanya". El líder del PSOE ha destacat també les reunions amb
tots els presidents autonòmics, l'impuls de les comissions bilaterals amb la Generalitat per abordar
"mesures concretes per a la millora real de la vida dels catalans", el traspàs afectiu de
competències al govern basc, o la celebració de consells de ministres a Sevilla o Barcelona, i ha
anunciat que l'any que ve se'n faran a Alacant i Mèrida.
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Pedro Sánchez, durant la seva compareixença d'aquest divendres. Foto: @desdelamoncloa

El president espanyol ha començat la compareixença subratllant el compromís inicial d'impulsar un
govern progressista, europeista, feminista, al servei de la convivència i de la moderació. Segons
Sánchez, el seu govern espanyol "ha fet en set més per la justícia social, la regeneració de la
política i la modernització de l'economia que l'anterior govern en cinc anys" i ha reclamat que
"Espanya necessita estabilitat" i no el xoc que, segons assegura, propugna l'oposició.
Creixement econòmic
Igualment, ha recordat les xifres sobre creixement econòmic i exportacions de l'Estat, malgrat la
desacceleració dels països de l'entorn, així com la reducció de l'atur i la creació de mig milió de llocs de
treball en un any. Segons preveu, l'any que ve es crearan 800.000 nous llocs de treball, i ha
destacat les mesures aprovades aquest mateix divendres per millorar la cobertura social dels
autònoms després de l'acord amb les seves associacions més representatives.
Una altra de les potes del canvi citat per Sánchez ha estat el repartiment dels beneficis de la
millora econòmica, amb mesures com la revalorització de les pensions el 2018 i el 2019 -per a l'any
que ve, en un 3% de les mínims-, per bé que ha admès que cal "diàleg" per a la reforma del
sistema de les pensions i garantir-ne la sostenibilitat sense que això impliqui "el sacrifici dels
pensionistes". Aquest divendres, el consell de ministres també ha aprovat l'avantprojecte de llei
de protecció integral de la infància i l'adolescència, que amplia la prescripció de delictes i endureix
les condicions per accedir a la llibertat condicional.
L'ascens de Vox
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Preguntat per l'acord de les dretes a Andalusia, Sánchez ha negat que incloent-hi Vox es pugui
moderar el seu ideari i ha avisat que, si el nou govern autonòmic vulnera drets tocant lleis com la
de violència de gènere, la Moncloa actuarà. Tot i això, no creu que l'ascens ultra en les eleccions
andaluses pugui ser extrapolable a tot l'Estat i, per tant, nega que hi hagi un risc real de tripartit
de dretes.
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