
de Colau i Torrent posen en risc la
continuïtat del Mobile World
Congress. 

«El congrés difereix molt de la
raó de ser de l'independentisme i
del nacionalisme. Significa ser
una societat oberta, global, de
progrés, mentre que el naciona-
lisme es mira a si mateix, s'empe-
titeix i posa fronteres», va afirmar.
Per això, Levy va anunciar des de
la seu del PP que el partit propo-
sarà una PNL «en la qual s'exigeixi

la lleialtat institucional i coopera-
ció de totes les institucions per-
què pugui seguir celebrant-se
aquest congrés de tecnologia i en
la qual se censurin totes aquelles
actituds de polítics en les institu-
cions que posin en risc esdeveni-
ments i inversions tan impor-
tants».

Rajoy: «Volen fer-se notar»
El president del Govern central,
Mariano Rajoy, va assegurar que
veu «un tema menor» el desver-
gonyiment al Rei al Mobile World
Congress (MWC) per part del pre-
sident del Parlament, Roger Tor -
rent, i de l'alcaldessa de Barcelo-
na, Ada Colau, enfront que al seu
judici el que és important és la ce-
lebració d'aquest esdeveniment a
la Ciutat Comtal.«Que algú des-
conegui les seves obligacions ins-
titucionals o necessiti fer-se notar
és un tema menor que en cap cas
pot entelar una cosa tan impor-
tant», va dir el president del Go-
vern central, preguntat sobre
aquest tema en roda de premsa al
costat del cap del Govern de Tu-
nísia, Yusef Chahed, després de la
VIII Reunió d'Alt Nivell entre tots
dos països.Rajoy va dir que en
aquest cas com en la vida «convé
anar a la màxima» i destacar la
transcendència que aquest con-
grés se celebri a Barcelona, que
compti amb el suport del Rei, que
hi ha anat com en altres ocasions,
i que també li doni suport el Go-
vern central. «I seguirem treba-
llant perquè continuï celebrant-
s’hi», va subratllar. El portaveu
d’ERC, Sergi Sabrià, va defensar
les veus que han criticat el paper
i el discurs del rei Felip VI de diu-
menge als actes previs del Mobile
World Congress (MWC). «Jo tam-
poc no hauria aplaudit», va dir, re-
ferint-se així al gest d’autoritats
com el president del Parlament,
Roger Torrent. 

mantenir ahir una conversa so-
bre el món digital i la globalitza-
ció amb el president del Parla-
ment, va destacar també que el
Rei «és una persona molt prope-
ra, afable i fa de qualsevol con-
versa una conversa amable» i va
precisar que «no hi va haver cap
acostament» per part de Torrent
i Colau cap al Rei.

«Normalitat institucional»
Així mateix, Nadal va defensar
la necessitat de fer «normalitat
institucional» en el desenvolu-
pament del MWC i va assegurar
que en el sopar institucional ce-
lebrat diumenge hi va haver una
«molt bona sintonia de gairebé
tothom que hi va ser»i va ser

molt ben rebut el discurs del Rei
Felip VI.

Referent a això, va afegir que
en país democràtic tothom pot
expressar la seva opinió «dins de
les regles», i així ho van fer ahir
milers de persones diumenge.
No obstant, va afegir que «tota
la resta sobra».

El ministre va insistir que ca-
dascú pot defensar les seves
idees i hi ha llocs per fer deter-
minats plantejaments, però ahir
tocava defensar Barcelona com
a ciutat tecnològica i el MWC
com el millor esdeveniment tec-
nològic d'Europa i un dels mi-
llors del món. «Tothom sabrà si
ho va fer bé de cara a aquest ob-
jectiu», va postil·lar.

El Rei i les autoritats, durant la
inauguració del Mobile World
Congress. EUROPA PRESS
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L’arribada del Rei va estar
marcada per l’absència
de Torrent i amb tan
sols dos representants
de la Generalitat

AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■Representants de JxCat, ERC, la
CUP i el PDeCAT es van reunir
ahir a a la tarda al Parlament per
acabar de perfilar els «serrells» de
l'acord d'investidura, que assegu-
ren que podria tancar-se avui. Així
ho van explicar fonts coneixedo-
res dels contactes després que
s'hagin intensificat les converses
entre les parts per arribar a un
acord que, des de tots els grups,
desitgen que es tanqui aviat. En
aquest sentit, alguns mitjans par-
laven ahir a la nit d’un acord per
repartir-se els mitjans de comuni-
cació públics que desembocaria
avui en un pacte per situar Jordi
Sànchez, actualment a la presó,
com a president de la Generalitat. 

Fins ara, el gruix de la negocia-
ció havia recaigut sobre l’esquena
de JxCat i ERC, els dos principals
partits sobiranistes al Parlament,
però aquest dilluns s'hi van sumar
representants de la CUP i del PDe-
CAT. La suma d'aquests dos úl-
tims actors evidencia que les con-
verses van avançant i que les qua-
tre parts estan en disposició de
donar-hi el seu vistiplau, si bé en-
cara falta segellar l'acord defini-
tiu.

Per part del PDeCAT va desta-
car la presència del número dos
de la formació, David Bonvehí; el
partit forma part de la candidatu-
ra de JxCat, que també inclou in-
dependents, però malgrat això no
sempre han defensat les mateixes
posicions. Per part de JxCat, en la
reunió d'aquest dilluns hi van ser
Elsa Artadi, Josep Rull, Eduard
Pujol i Pep Riera; per part d'ERC
es va veure Sergi Sabrià, i de la
CUP els seus diputats Carles Rie-
ra, Maria Sirvent, Vidal Aragonés
i Natàlia Sánchez.

Optimistes
Precisament, els republicans van
confiar aquest mateix dilluns que
podran arribar al ple del Parla-
ment previst per al dijous a les 
hores amb l'acord per desencallar
la legislatura a Catalunya «molt
tancat». «Les converses van bé i
som optimistes. Gairebé estem al
final. És imminent i queden molts
pocs serrells», va assegurar el por-
taveu d'ERC, Sergi Sabrià, en roda
de premsa després de la reunió de
la direcció del partit.

Fonts de JxCat també van expli-
car a Europa Press que la voluntat
és segellar un principi d'acord

aquesta setmana, i que el desig és
que es produeixi abans del ple. 

El ple de dijous servirà per votar
propostes de resolució de tots els
partits per desencallar la investi-
dura, i JxCat en va presentar en so-
litari una que vol reconèixer la le-
gitimitat de Carles Puigdemont
com a president, malgrat que va
ser cessat amb el .

Sabrià va explicar que veuen
amb bons ulls la iniciativa de
JxCat, entre altres coses perquè la
van treballar junts malgrat que
després la presentessin en solitari,
i va concloure que no hi haurà
problemes per aprovar-la: «Estem
segurs que ens podrem enten-
dre».

Candidat alternatiu
Amb la resolució se cerca defen-
sar la figura de Puigdemont, però
JxCat i ERC negocien que la inves-
tidura efectiva a Catalunya sigui la
d'un candidat alternatiu al presi-
dent cessat, ja que en cas contrari
es podria entrar en confrontació
directa amb el Tribunal Constitu-
cional (TC).

ERC segueix insistint que
aquest acord final ha de ser global
i ha d'incloure la investidura d'un
president; la configuració d'un
Govern «efectiu» i un pla de legis-
latura que satisfaci totes les parts
que negocien.

La CUP també es va posicionar
a favor d'un acord global que in-
clogui un pla de govern per a
aquesta legislatura, que han de ra-
tificar les seves bases en Assem-
blea abans de donar el sí definitiu.
JxCat va presentar ahir un escrit al

Tribunal Constitucional (TC) en
què reclama que de «manera ur-
gent» es pronunciï sobre l'admis-
sió o no a tràmit del recurs del Go-
vern central contra la investidura
de Carles Puigdemont.

En l'escrit, signat pel lletrat Jau-
me Alonso-Cuevillas, s'afirma
que «els drets dels diputats del
Parlament s'estan veient greu-
ment vulnerats pel bloqueig que
aquest recurs ha produït». JxCat
argumenta que la investidura de
Puigdemont està paralitzada pel
recurs del Govern central, quan és
un recurs que a hores d'ara se-
gueix sense concretar-se si l'Alt
Tribunal l'admet a tràmit o no.

Ple impugnat
El Govern central va impugnar el
ple per a la investidura de Puigde-
mont com a president de la Gene-
ralitat (amb l'opinió en contra del
Consell d'Estat), i l'Alt Tribunal va
dictar una interlocutòria posant
condicions a aquesta investidura,
però no es va pronunciar sobre si
admetia o no a tràmit el recurs. El
TC va posar dues condicions per
investir el candidat de JxCat men-
tre decidia sobre el recurs: que
acudís presencialment a la Cam-
bra i que, primer, es personés da-
vant a la justícia espanyola i de-
manés el permís del jutge per acu-
dir a la Cambra catalana.

Puigdemont no ha donat se -
nyals de fer cap de les dues coses:
segueix residint a Bèlgica i el seu
grup, JxCat, impulsa una reforma
de la llei per tractar d'investir-lo a
distància i sense que hagi de tor-
nar.

JxCat, ERC, la CUP i
PDeCAT ultimen els serrells
per engegar la legislatura 
La suma de cupaires i demòcrates evidencia que les converses han
avançat i que les quatre parts estan en disposició de donar el seu vistiplau

El portaveu d’ERC (esquerra) amb el de la CUP al Parlament. ACN


