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Política
La qüestió catalana

El Govern central abordarà a final
de mes el trasllat dels polítics presos
NINOTS

Sánchez obrirà la ronda de diàleg amb Urkullu; Torra es queixa i demana bilateralitat
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“Òbviament, quan les circumstàn
cies canvien, fan falta altres políti
ques”. Aquesta va ser la reflexió
amb què la ministra portaveu, Isa
bel Celaá, va respondre ahir des
prés del Consell de Ministres a la
pregunta sobre les previsions del
Govern espanyol tant respecte al
trasllat a Catalunya dels líders del
procés independentista en presó
provisional com a l’acostament a
Euskadi dels presos d’ETA.
La portaveu va voler aclarir
l’enèsima polèmica en què es va
veure embolicat el Govern central
aquesta setmana. Des que Pedro
Sánchez va arribara la Moncloa, la
tesirepetidapertothomal’Execu
tiuespanyol ialPSOEésquenoes
tavaalessevesmanseltrasllatdels
polítics catalans presos, des de
Madrid fins a Catalunya, ja que es
tan en situació de presó provisio
nal, mentre el jutge del Tribunal
Suprem Pablo Llarena instrueix la
causa. Així ho va reiterar dijous el
ministre de l’Interior, Fernando
GrandeMarlaska, que va assegu
rar que la decisió depenia del jut
ge. Llarena, però, li va replicar tot
seguit que la competència per de
cidir a quina presó han de ser els
presos és exclusiva d’Institucions
Penitenciàries, que depèn d’In
terior.
“És una qüestió, com sempre, de
matisos”,vasortiralpasahirCelaá
davant aquest xoc entre el minis
tre i el jutge. “El Govern central, i
suposoquetambéeljutgeLlarena,
són conscients que els presos pro
visionals estan a disposició del jut
ge d’instrucció. I una vegada que
s’han acabat les diligències, poden
ser traslladats i ja estan sota la
competència d’Institucions Peni
tenciàries”, va explicar la porta
veu.
Els presos preventius, va insis
tir, “han d’estar a prop de l’ins
tructor”,aparerseuperquèelpres
estigui més segur i també perquè
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La ministra portaveu, Isabel Celaá, ahir amb el secretari d’Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver

el jutge d’instrucció ho tingui més
fàcil per cridarlos.
Fonts de la Moncloa van expli
car al seu torn que el Govern espa
nyol no prendrà cap decisió res
pecte al trasllat dels polítics pre
sos fins que Llarena no conclogui
la instrucció. Ara bé, aquest mo
ment, segons fonts governamen
tals, podria ser ben aviat, a finals
d’aquest mes o a tot estirar a finals
deljuliol,desprésdelesúltimesci
tacions previstes de testimonis i
de processats i quan la sala
d’apel∙lacions del Tribunal Su
prem resolgui els recursos pre
sentats contra els processaments.
“No hi ha una decisió presa”, insis
teixen a la Moncloa, que advertei
xen que quan s’acabi l’actual fase
d’instrucció judicial “estarem en
una pantalla diferent”. El Govern
central, en tot cas, no vincula la de
cisió que finalment adopti sobre el

futur dels presos amb la prevista
primera reunió entre el president
del Govern espanyol, Pedro
Sánchez, i el president de la Gene
ralitat, Quim Torra: “De cap ma
nera!”, conclouen.
R E TO R N A C A TA L U NY A

La Moncloa no vincula
els empresonats amb la
reunió amb el president:
“De cap manera!”

D E M AN D A A FE LIP V I

Quim Torra reclama
que el Rei “es disculpi”
pel discurs que va fer
el 3 d’octubre

Aquesta cita, segons Celaá, con
tinua sense una data prevista. El
que sí que va confirmar la porta
veu, però, és que aquesta anun
ciada primera ronda de reunions
entre el president del Govern es
panyol i els presidents de les co
munitats autònomes tindrà lloc,
segons dicta el protocol, per ordre
d’aprovació dels seus respectius
estatuts d’autonomia; és a dir que
el primer que anirà a la Moncloa
serà el lehendakari Iñigo Urkullu.
I després serà el torn de Torra.
El president de la Generalitat va
aprofitar ahir la seva estada a la
Seu d’Urgell, on va inaugurar la
29a edició de la Trobada Empre
sarial al Pirineu, per reclamar un
diàleg de tu a tu, bilateral, amb el
Govern central. Així es desprèn
d’un tuit penjat pel mateix Torra
en què es queixa de ser el segon en
el calendari d’entrevistes que

Sánchez té previstes amb els pre
sidents autonòmics.
Tot i això, en el seu discurs da
vant els empresaris, Torra va in
sistir a reclamar diàleg al nou Exe
cutiu. “Quan el president vulgui
que ens asseguem a la taula a par
lar, com diu la cançó, ho deixo tot i
anem a la Moncloa oberts al dià
leg”, va assegurar.
Torra va revelar que es va mos
trar sorprès pel missatge de
Sánchez per a una primera troba
da. “Vam acordar que cada part
designarà un equip que s’encarre
garà de preparar la trobada. Ha de
ser una reunió productiva, de la
qual surti una alguna cosa més que
una foto”, va dir. “El més impor
tant és que després d’aquesta pri
mera presa de contacte n’hi hagi
una altra”. El president de la Ge
neralitat dona per fet que Sánchez
li reclamarà “preservar la unitat
de l’Estat” i que ell reivindicarà el
“respecte al dret d’autodetermi
nació del poble català”.
Torra entén que en aquesta tro
bada la llibertat dels presos no pot
ser objecte de negociació. “Bus
quem una solució. No serà mone
da de canvi per a res. Volem que es
faci justícia, no un escarment”, va
advertir.
El president es va adreçar als
empresaris amb una petició: “Que
ens ajudeu i que li demaneu al Go
vern espanyol que digui si un país
amb un dèficit fiscal d’un 8% pot
tirar endavant”. Finalment, quan
li van preguntar per la trobada que
haurà de tenir amb el Rei en la prò
xima inauguració dels Jocs del
Mediterrani, va afirmar que li re
clamarà “que es disculpi pel dis
curs del 3 d’octubre, la greu situa
ció dels presos i exiliats i la crimi
nalització de què és objecte el dret
a l’autodeterminació de Catalu
nya”.
En la mateixa trobada empresa
rial, la ministra de Política Terri
torial, Meritxell Batet, va subrat
llar, sobre la cita SánchezTorra,
la importància de “la confiança” i
“la lleialtat” institucional.c

