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El president, Quim Torra, va aprofitar ahir la inauguració de la 29 Trobada Empresarial al Pirineu per reclamar un 

tracte bilateral a l’Estat i va insistir en la mà estesa al diàleg. “Quan el Govern vulgui que ens asseguem, ho deixo 

tot”, va dir. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, va advocar per una solució política al conflicte.

TROBADA AL PIRINEU

n Quim Torra va ser ahir 
taxatiu a l’afirmar que “els 
presos polítics no seran mo-
neda de canvi per a res”. Una 
vegada més va exigir-ne la 
posada en llibertat perquè 
“no haurien d’estar imputats; 
haurien d’estar en llibertat, 
com estan els seus col·legues 
a l’exili”. Considera que les 
decisions de la justícia de 
Bèlgica o Alemanya, donant 
per descomptat que rebut-
jaran l’extradició de Carles 
Puigdemont o Toni Comín, 
per exemple, posarà de ma-
nifest “la qualitat de la jus-
tícia espanyola”. “El món, 

Europa, posarà el focus en el 
que està passant en la justícia 
espanyola”, va sentenciar.

Així mateix, va ser espe-
cialment crític amb el rei i en 
especial contra el seu discurs 
després del referèndum de 
l’1-O. El president de la Ge-
neralitat va afirmar que si 
la setmana que ve veu Felip 
VI a Tarragona amb motiu 
de la inauguració dels Jocs 
de la Mediterrània li dema-
narà que es disculpi pel dis-
curs que va fer el 3 d’octubre 
passat. Torra també vol dir-li 
que “hi ha presos polítics i 
exiliats polítics”.

El president exigeix la llibertat 
dels presos i carrega contra el rei

n Meritxell Batet va afirmar 
ahir que s’està avançant sobre 
les possibilitats tècniques que 
els avions puguin fer aproxi-
macions utilitzant GPS a l’ae-
roport de la Seu d’Urgell en 
els moments de poca visibili-
tat. Amb tot, va remarcar que 
el primer és la seguretat i que 
els requisits tècnics estrictes 

han de primar sobre qualsevol 
altra consideració.

D’altra banda, Batet també 
es va referir a les demandes 
entorn de la posada en lliber-
tat dels presos políticos i va 
fer referència a la separació 
de poders entre executiu i ju-
dicial. Va situar al final de la 
instrucció judicial el moment 

sopre un eventual canvi de 
situació dels líders polítics 
i socials independentistes 
empresonats.

Així mateix, la ministra de 
Política Territorial va adme-
tre “debilitats” en la Cons-
titució i la necessitat de cor-
regir, va dir, “allò que no ha 
funcionat”.

EL DETALL

“A l’aeroport de la Seu, la seguretat és el primer”

Torra reclama un tracte bilateral i Batet 
vol una solució política al conflicte
El president demana derogar el decret que facilita la marxa d’empreses catalanes

E.M.M./C.SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Quim Torra vol 
asseure’s com més aviat millor 
amb Pedro Sánchez en una pri-
mera reunió que ha de donar pas 
a d’altres.  Hores després, es va 
mostrar dolgut perquè Sánchez 
prefereixi que la seua primera 
reunió amb un president sigui 
amb el lehendakari basc, a la 
qual cosa Batet va voler treure 
ferro i evitar polèmiques, advo-
cant per assolir almenys acords 
parcials que permetin, va dir, 
recuperar la confiança i la lleial-
tat entre administracions. Ho va 
dir després que Torra insistís en 
la seua “mà estesa, sense condi-
cions”, però alertant Pedro Sán-
chez de la necessitat d’“assumir 
riscos”, tot això reclamant un 
tracte bilateral entre Genera-
litat i Govern central. A més, 
vol que la seua esperada reunió 
tingui calat, contingut. “No crec 
en les reunions de foto” (pro-
tocol·làries), va alertar. Torra, 
que va advertir que “vivim un 
moment polític gravíssim” i va 
alertar del “risc enorme de resi-
dualitat”, va demanar suport 
als empresaris perquè ajudin a 
pressionar Madrid, en especial 
sobre les conseqüències del dè-
ficit fiscal que afronta Catalu-
nya. El va xifrar entre 14.000 i 
16.000 milions anuals, mentre 
les inversions previstes en els 
Pressupostos de l’Estat a penes 
representen el 13% del total, 
quan Catalunya suposa el 25% 
del PIB. A més, va ser contun-
dent al demanar la derogació 
del decret del PP que facilita la 
marxa de les empreses de Cata-
lunya. En aquest sentit, Batet va 
considerar que aquesta norma 

LES FRASES

«Espero parlar 
aviat amb Cunillera 
per conèixer el 
projecte socialista 
per a Catalunya»

QUIM TORRA  

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

«És imprescindible 
recuperar la confiança 
i la lleialtat»

MERITXELL BATET  

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL

Joan Reñé i Albert Batalla van rebre el president Quim Torra i la consellera Àngels Chacón.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, al costat dels organitzadors de la Trobada a la Seu.

C. SANS

es va fer en realitat per facilitar 
un cas i va apostar per analitzar 
per què se n’han anat les compa-
nyies. Batet va defensar de nou 
buscar solucions polítiques a un 
conflicte que també és polític i 
en aquesta línia considera que 
seria factible i positiu poder ar-
ribar a acords parcials com pot 
ser en infraestructures. “Hem 
de treballar molt i faran falta 
no una, sinó moltes reunions”, 
una cosa que va emmarcar en 
el que considera “normalitat, 
que és del que es tracta”. Hores 
abans, el president Torra, pel 
seu costat, havia deixat clar que 
no es normalitzarà la situació 
política fins que no hi hagi un 
reconeixement al dret d’auto-
determinació. Batet va tenir un 
missatge conciliador, però no es 
va estalviar repetir una de les 
tesis socialistes al demanar a la 
Generalitat que representi tots 
els ciutadans.
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