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La portaveu del PSC al
Parlament, Alícia Rome-
ro, considera que el mes de
setembre, coincidint amb
l’inici de curs, seria “un
bon moment” per repren-
dre la taula de diàleg, que
no s’ha reunit des del se-
tembre de l’any passat i
només amb membres
d’ERC i no de Junts per Ca-
talunya.

En una entrevista a
l’ACN, Romero va insistir
que des del PSC sempre
s’ha apostat perquè els go-
verns de Catalunya i Espa-
nya “dialoguin” i perquè
ho facin “amb sinceritat”.
Va argumentar que darre-
rament hi ha hagut un “pe-
ríode complicat” per possi-
bilitar aquest espai comú
de negociació. Romero va
utilitzar directament la

paraula “crisi”, però va
atribuir “aquest període
una mica complicat per
poder-se trobar” a la guer-
ra d’Ucraïna i també a les
eleccions andaluses.

Romero va negar que
les relacions entre els go-
verns hagin empitjorat
respecte de l’any passat,
com va assegurar la conse-
llera de la Presidència,
Laura Vilagrà. La portaveu
dels socialistes opina que
la relació és “estable, amb
alts i baixos, com totes”.

En canvi, sí que detecta
“un cert postureig” per
part de l’executiu català.
“Hi ha una actitud infantil
de treballar per sota, però
després fer plantades a mi-
nistres”, va recriminar la
dirigent socialista, per a
qui “no presentar-se a una
reunió no és una solució”.

A banda de la reunió de
la taula de diàleg, Romero
també considera que el se-
tembre pot ser un bon mo-
ment perquè el president
Pere Aragonès convoqui
a Catalunya la taula de
partits.

Delicte de sedició
D’altra banda, Romero
també va instar ERC a de-
cidir “què vol fer” respecte
de la reforma del delicte de
sedició al Codi Penal com
una de les possibilitats de
donar sortida als exiliats. I
va dir que si actualment

no s’està tramitant és pre-
cisament perquè hi ha
dubtes “seriosos” que es
pugui aprovar. “Sense
ERC serà difícil que aques-
ta mesura pugui avançar“,
va subratllar.

Així, fins que no hi hagi
les garanties que el projec-
te pot prosperar, el govern
espanyol no el traurà a la
llum. “Si ens falla un dels
socis importants, com
ERC, és obvi que això no

ho aprovarem. Perdríem
una oportunitat”, va rao-
nar Romero.

Pel que fa a la proposta
d’En Comú Podem de
crear una oficina que vetlli
pel compliment de les in-
versions a Catalunya, Ro-
mero no creu que calguin
més organismes per con-
trolar les execucions pres-
supostàries, que reconeix
que són “baixes” i “han de
millorar”. ■

a La portaveu del PSC creu que l’inici del curs hauria de
servir perquè Aragonès convoqués una taula de partits

“Setembre serà
un bon moment
per dialogar”
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“La relació entre els
governs de Catalunya i
Espanya és estable,
amb alts i baixos, com
totes”
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ERC, JxCat, PDeCAT,
CUP, EH Bildu i BNG
d’una banda i Unides Po-
dem, per l’altra, han regis-
trat un escrit a la mesa del
Congrés en què demanen
que es prenguin mesures i
es doni trasllat al ministeri
fiscal dels àudios de l’ex-
ministre d’Interior Jorge
Fernández Díaz que de-
mostren que “és el respon-
sable de l’operació parapo-
licial” coneguda com a

“operació Catalunya”.
L’escrit ha estat promo-

gut pels partits indepen-
dentistes després que
s’hagi publicat una con-
versa de l’any 2012 en què
l’excomissari José Manuel
Villarejo explicava al lla-
vors ministre les gestions
que havia fet en el marc de
l’operació Catalunya i du-
rant la qual Fernández
Díaz remarcava la necessi-
tat de mantenir en secret
els contactes entre ells.
Els sis partits argumenten
que Fernández Díaz “va
mentir” en la comparei-
xença a la comissió d’in-
vestigació sobre l’ús parti-
dista del Ministeri d’Inte-
rior a la cambra baixa.

Els partits que han pre-

sentat l’escrit al Congrés
recorden que el 5 d’abril
del 2017, quan Fernández
Díaz va comparèixer da-
vant la comissió parla-
mentària que va investi-
gar l’ús partidista del Mi-
nisteri d’Interior i en espe-
cial l’anomenada Operació
Catalunya, Fernández
Dáz, va assegurar que en
els cinc anys que feia que
estava al capdavant del de-
partament “mai” havia
“despatxat” amb Villarejo.

Ara els àudios publicats
desmenteixen aquestes
afirmacions i mostren
com l’exministre es va re-
unir amb l’excomissari Vi-
llarejo i, per tant, que va
mentir, la qual cosa seria
constitutiva de delicte. Els

partits entenen que
aquestes proves serien su-
ficients per demostrar que
Fernández Díaz va usar
fons del Ministeri d’Inte-
rior sense control judicial i
amb “la connivència” de
jutges i fiscals” per planifi-
car denúncies contra el

llavors president de Cata-
lunya, Artur Mas, i el seu
predecessor Jordi Pujol.

El text registrat recor-
da que el Codi Penal asse-
nyala que mentir en una
comissió parlamentària
d’investigació està penat
amb “entre sis mesos i un

any de presó o una multa
de 12 a 24 mesos”.

Per això sol·liciten a la
mesa del Congrés que
“prengui les mesures
oportunes i es doni trasllat
al ministeri fiscal, com es-
tament competent per
fer-ho”. ■

a ERC, JxCat, PDeCAT,
CUP, EH Bildu i BNG
insten el Congrés que
ho porti a la fiscalia
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Reclamen investigar els
àudios de Fernández Díaz

Fernández Díaz, l’abril del 2017, quan va comparèixer a la comissió parlamentària ■ EFE

La presidenta del Parla-
ment, Laura Borràs, ha
apel·lat a la “unitat” en el si
de JxCat i ha rebutjat els
“discursos de vots de càs-
tig” cap a determinats
membres de la direcció del
partit.

En una entrevista amb
Efe, Borràs va recordar
que just abans del congrés
va pactar amb Turull una
candidatura conjunta a la
direcció, per la qual cosa
no es tractava d’obrir una
“competició” entre dife-
rents sectors del partit.
“Això s’hauria pogut pro-
duir si hi hagués hagut
més d’una llista”, va recal-
car Borràs, que va justifi-
car que David Torrents ha-
gi estat ratificat com a nou
secretari d’organització
després d’haver rebut
menys del 50% dels vots
en el congrés.

Per Borràs la confiança
és imprescindible. “Si hi
ha gent que té mala fe, re-
comano que se’n vagin a
altres llocs, no que conti-
nuïn a JxCat. A Junts, vo-
lem treballar amb tota la
bona fe del món per poder
avançar junts i resultar
útils a la ciutadania.” ■

Laurà Borràs
demana unitat
perquè JxCat
pugui avançar
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