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El PP avisa que les crides a la
desobediència tenen
«conseqüències penals»
Alejandro Fernández compara el discurs de Torra amb els fets de la tardor del
2017 i rebutja qualsevol "insurrecció" a Catalunya

Els quatre diputats del PP, aquest dilluns en el debat de la moció de censura | Adrià Costa

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha posat el focus de la resposta a la sentència del
Tribunal Suprem en la desobediència civil
(https://www.naciodigital.cat/noticia/188779/torra/posa/focus/resposta/sentencia/desobediencia/civ
il) . Ho ha fet en un dur intercanvi amb Carlos Carrizosa, cap de files de Ciutadans, en la sessió de
control celebrada aquest dimecres al Parlament. Torra, després de negar reiteradament
qualsevol vincle de l'independentisme amb la violència, ha situat la desobediència civil com un
"dret" que té molts números de ser exercit quan es conegui el veredicte de Manuel Marchena.
El Parlament, ha assenyalat, haurà de validar una resposta en les properes setmanes.
Són paraules que han estat mal rebudes pel PP a Catalunya, que aquest dimecres ha rebut la
visita de la vicesecretària d'organització estatal, Ana Beltrán. Al seu costat, Alejandro Fernández
ha assegurat que les crides a la desobediència tenen "conseqüències penals", i ha posat com a
exemple les fets de la tardor del 2017, quan el Govern no va tenir en compte les advertències del
Tribunal Constitucional i tot va desembocar en la presó i l'exili de l'executiu de Carles Puigdemont.
"No volem desobediència, volem pau social i rebutjarem qualsevol crida a la insurrecció", ha
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assenyalat Fernández, que també s'ha encarregat de criticar Pedro Sánchez perquè és
"incompatible" amb la paraula "desbloqueig". Beltrán ha insistit que el PP surt a "guanyar" les
eleccions del 10-N -les enquestes els detecten com els qui més creixen respecte els resultats de
l'abril- i ha carregat contra Ciutadans per no haver volgut sumar esforços com sí va passar a
Navarra en les últimes autonòmiques.
Sense desobediència institucional
El dirigent nacionalista ha evitat en tot moment parlar de desobediència institucional -també ho
va fer ahir la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell
executiu
(https://www.naciodigital.cat/noticia/188727/govern/descarta/ara/desobediencia/institucional/perqu
e/nom/preveu/absolucio) -, i ha situat les línies mestres de la resposta a la sentència en la
"fermesa" i "l'autodeterminació". També ha insistit en l'apel·lació als consensos del 80% que
existeixen en la societat catalana, segons ha detallat.
Seguint el mateix fil discursiu que a la moció de censura, Ciutadans ha tornat a acusar Torra de
"banalitzar" la violència amb els seus aplaudiments als membres dels activistes dels comitès de
defensa de la República (CDR) empresonats. "No tergiversi, els comandos que preparen
explosius no són herois, són brètols, ha etzibat el portaveu del grup taronja, Carrizosa, que ha
lamentat que la bancada independentista doni "suport" persones acusades de "tenir explosius" i
amb "plans per atacar el Parlament".

?? #Presdident (https://twitter.com/hashtag/Presdident?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) : ?En aquest país es
fan moltes mobilitzacoins i són pacífiques. Tenim sort de tenir una policia, els @mossos
(https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) , democràtica i compromesa amb els drets
humans. Tant la policia com la ciutadania són molt conscients dels seus dret i deures? #Parlament
(https://twitter.com/hashtag/Parlament?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/4Nsfiq2jqD (https://t.co/4Nsfiq2jqD)
? Govern. Generalitat (@govern) October 9, 2019
(https://twitter.com/govern/status/1181861586648158208?ref_src=twsrc%5Etfw)
De fet, després del seu silenci durant la moció de censura, Torra ha aprofitat l'ocasió per tirar en
cara a Ciutadans que va ser tombada amb una majoria contundent -hi van votar en contra els
independentistes i els comuns, mentre que el PSC es va abstenir- i, fent ús de la ironia, ha
afirmat que espera que la Junta Electoral els "compensi pel dia de campanya electoral" viscut al
Parlament. Segons el president de la Generalitat, el debat que s'hauria ''estar fent en aquests
moments a Espanya és "fins a quin punt s'accepta la dissidència" sense haver de recórrer a la
"repressió".
Drets i llibertats
Miquel Iceta, primer secretari del PSC, ha demanat al president que "garanteixi" els drets de
tothom, és a dir, els independentistes mobilitzats i els ciutadans que no se sentin interpel·lats pel
contingut de la sentència. Torra ha negat que existeixi "fredor" per part seva amb els Mossos
d'Esquadra, i ha retret a Iceta que demanoi garantir les llibertats però al mateix temps no denunciï
el cas de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que dimecres que vinent compleixen dos anys en presó
preventiva.
Torra també ha estat interpel·lat pel PP, que li ha demanat explicacions sobre unes suposades
declaracions en què el president hauria dit que obriria les presons i ho sotmetria a votació. Torra
ha replicat que "mai" ha dit això en cap mitjà de comunicació -de fet, el líder del PP, Alejandro
Fernández, no n'ha citat cap- i ha acusat els populars de llançar "relats imaginaris". "Fan uns
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relats imaginaris, ens els llencen, i ens veiem amb l'obligació de defensar-nos de mentides que no
paren de repetir-nos", ha destacat.
Els Mossos i la sentència
El paper dels Mossos d'Esquadra ha tornat a ser central en la sessió de control al Parlament. El
conseller d'Interior, Miquel Buch, ha aprofitat un intercanvi amb Ciutadans per negar l'existència
"d'ingerències polítiques i partidistes" per part d'ell o de Torra dirigides a la policia catalana. Un
missatge que arriba en un moment en què el cos es troba sota màxima pressió davant la
imminència de la sentència
(https://www.naciodigital.cat/noticia/188378/mossos/policia/sota/pressio) del Tribunal Suprem i el
nou cicle de mobilitzacions sobiranistes al carrer com a resposta al veredicte.

Buch nega que Torra hagi protagonitzat "ingerències
polítiques" en la policia catalana de cara a la resposta
a la sentència
"Li nego la major. No hi ha ingerències polítiques ni partidistes per part del conseller ni del
president", ha assenyalat Buch en resposta al diputat Matías Alonso, que en la segona intervenció
ha acabat demanant la dimissió del dirigent de Junts per Catalunya (JxCat). "El cos de Mossos ha
garantit sempre la llibertat d'expressió. Quan hi ha hagut conflicte, ha actuat de manera positiva,
amb mediació, interlocució i amb proporcionalitat. Fan un relat de falsedats i irrealitats", ha
assegurat Buch, citant les 12.000 manifestacions registrades l'últim any a Catalunya.
El conseller ha demanat als diputats de Ciutadans que estiguin "a l'alçada". La formació taronja ha
desplegat una bateria de preguntes dures contra el Govern, centrades en l'acció del Cesicat rebatejat com a "CNI català" o bé "CNI colpista"- i en els presumptes privilegis dels presos polítics
a Lledoners. Els intercanvis entre representants de Ciutadans i els consellers Jordi Puigneró i
Ester Capella han protagonitzat l'inici de la sessió de control al Govern i han prosseguit amb el
clima de la fallida moció de censura
(https://www.naciodigital.cat/noticia/188661/ciutadans/situa/psc/diana/mocio/censura/fallida/contra
/torra) .
"És un indocumentat"
Capella, consellera de Justícia i visiblement molesta per les reiterades preguntes dels diputats de
la formació taronja sobre els "privilegis" dels presos al centre penitenciari de Sant Joan de
Vilatorrada, ha acabat assegurant que el representant que l'interpel·lava era un "indocumentat".
"Els interessa crear un marc mental que mai ha estat cert", ha assenyalat la consellera. En
aquest cas, el diputat ha donat tots els detalls aportats per una informació del diari El Mundo en la
qual funcionaris citats pel rotatiu desgranaven el règim especial que reben els dirigents
empresonats.

Ciutadans insisteix que el Cesicat és el "CNI català" i
denuncia els "privilegis" a Lledoners; la consellera
Capella els acusa de ser "indocumentats"
https://www.naciodigital.cat/noticia/188802/pp/avisa/crides/desobediencia/tenen/consequencies/penals
Pàgina 3 de 4

Pel que fa a Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, ha negat que el
Cesicat exerceixi com a "CNI català" i que tingués a veure amb el "cop a la democràcia" de la
tardor del 2017. "Serà veritat que els va molt malament les enquestes. Els únics cops que
coneixem són els cops de porra de l'1-O", ha respost el dirigent de JxCat al diputat Dimas
Gragera. Puigneró ha insistit que la Generalitat atén 200 milions de ciberatacs, dels quals 100
provoquen incidents de gravetat.
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