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Les condicions de Torra als
pressupostos: relator internacional,
dret a l'autodeterminació i fi de la
repressió
El president insisteix que cal "dotar de contingut" el diàleg i demana una resposta
democràtica "sobre el dret a l'autodeterminació" si no hi ha absolució

Quim Torra, en una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio | Catalunya Ràdio

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterat que els partits independentistes no
permetran la tramitació dels pressupostos si no es permet parlar del dret a l'autodeterminació de
Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president ha explicat què va passar la
setmana passada perquè l'Estat anunciés la suspensió del diàleg amb Catalunya i ha insistit que
no es pot estar vuit mesos "apel·lant al diàleg sense dotar-lo de contingut". De cara al judici que
arrenca demà, Torra ha deixat clar que si les sentències no són d'absolució, caldrà una resposta
democràtica i col·lectiva.
A continuació podeu llegir les frases més destacades de l'entrevista:
1. "Agraeixo a les persones que ahir no van anar a la manifestació contra el diàleg. M'agradaria que
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la societat espanyola s'apoderés dels valors democràtics republicans".
2. "Ahir no va ser la manifestació per arribar a la conclusió de 'Vigileu que arriben les dretes'".
3. "Ahir es va demanar que m'empresonessin. Manuel Valls em vol a la presó? Ciutadans i el PP
em volen a la presó?"
4. "No es pot governar contra Catalunya, volem exercir al dret a l'autodeterminació i apel·lem a
una mediació internacional. Sempre hem fet el mateix discurs. Apostem per la independència i
encara no sé quina és la proposta espanyola".
5. "No podem passar-nos vuit mesos apel·lant al diàleg sense dotar-lo de contingut. És
absolutament necessària una figura de relator que ajudi a coordinar i a posar les parts d'acord.
Hem proposat noms de relators internacionals però ens els han tombat i no han ofert alternativa".
6. "El diàleg se'n va en orris perquè s'instal·la en l'imaginari del PSOE la doble pinça: l'extrema
dreta i el PSOE més ranci de Borrell i els barons. Aleshores comença el periple d'aquest cap de
setmana".
7. Torra situa les condicions per permetre la tramitació dels pressupostos: "Concreció del relator
internacional, dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió".
8. "No ens han ensenyat els pressupostos. No en coneixem cap detall. S'han assegut amb
nosaltres per tramitar els pressupostos? Perquè els porten a tramitar si no tenien els vots
assegurats?"
9. "No tramitarem els pressupostos si no hi ha l'exercici del dret a l'autodeterminació".
10. "Vam proposar un calendari de reunions, una proposta de treball, unes reivindicacions. I no hi
ha resposta de la part espanyola. Ens hem de fixar un marc de treball. No podem fer reunions de
diàleg pel diàleg, perquè no avancem".
11. "No puc sortir del marc del meu mandat democràtic. Això exigiria un altre mandat democràtic".
12. "Si el PSOE arriba a la conclusió que el dret a l'autodeterminació no entra a la Constitució, qui té
un problema és la Constitució. Hi ha moltes maneres de ser valent i no es pot governar contra
Catalunya".
13. "La via unilateral? Dec lleialtat només al Parlament de Catalunya".
14. "Si les sentències no són d'absolució, cal un resposta democràtica sobre el dret a
l'autodeterminació".
15. "Espero que al Suprem se'm garanteixi la seguretat, com nosaltres vam garantir-la durant el
consell de ministres. Esperem que no hi hagi incidents".

https://www.naciodigital.cat/noticia/173269/condicions/torra/pressupostos/relator/internacional/dret/autodeterminacio/fi/repressio
Pàgina 2 de 2

