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Díaz pacta aAndalusia unamoció de
Ciutadans en suport alGovern del PP
Lamateixa iniciativa sobre Catalunya va ser rebutjada per Sánchez al Congrés

ADOLFO S. RUIZ
JUAN CARLOSMERINO
Sevilla /Madrid

“Jo sempre defensaré l’Estat de
dret, la legalitat i la igualtat dels
ciutadans”, va dir ahir des de Lis
boa la presidenta de la Junta d’An
dalusia, SusanaDíaz.
El PSOE andalús busca la qua

draturadelcercleperdonarsuport
aquesta tarda a la proposició no de
llei de Ciutadans al Parlament
d’Andalusia en suport al Govern
espanyol contra el procés sobira
nista català. La mateixa proposta
que va portar la formació d’Albert
Rivera al Congrés la setmana pas
sada i que, perordre final dePedro
Sánchez, va ser rebutjada pel grup
socialista, amb l’excepció de
quatre diputats, tres dels quals
precisament andalusos, que es van
abstenir.
Cs, que acaba d’arribar a un

acordambelPSOEandalúspervo
tarelspressupostosdel’anyqueve,
va posar Díaz en un bon conflicte
Una jugada que els socialistes an
dalusos no s’esperaven de Juan
Marín, el seu aliat taronja. Però
ahir al grup socialista andalús ja
donaven per fet que avui hi haurà
acord, després queMarín va asse
gurarquenoveiacapinconvenient
a acceptar les esmenes socialistes
al text.Elportaveusocialistaanda
lús, Mario Jiménez, no va voler
llançar més gasolina a l’incendi
ambFerraz i va assegurar quebus
quenun“equilibri” entre lesdirec
trius de la direcció federal del
PSOE i la iniciativa de Cs. Però
també va deixar clar que l’objectiu
és aconseguir el “màxim acord”
perquè del Parlament d’Andalusia
en surti avui una posició ferma en
suport “a les institucions de l’Estat
en la defensa de l’ordre consti
tucional”.
Dimarts de la setmana passada

Sánchez va optar per rebutjar la
mateixa iniciativa de Rivera, per
què entenia que era una “provoca
ció irresponsable” que buscava la
confrontació i la divisió entre
blocs.EllíderdeCsvavetarl’esme
nadelPSOEendefensad’undiàleg

polític per buscar solucions a
aquesta crisi, amb l’argument que
nohiharesadialogarambPuigde
mont després del seu “cop a la de
mocràcia”.
Malgrat les conseqüències pre

vistes,doncs,Sánchezvadirprou.I
l’endemà va trucar a tots els presi
dents autonòmics socialistes per
explicarlos lasevaposició i instar
los a no picar l’ham de Cs en els
seus respectius parlaments. La
conversa entre Sánchez i Díaz va
tornarasermoltaspra.Elmalestar
entre ells dosno amaina. Laderro
ta a les primàries encara irrita la
presidenta andalusa, i l’abstenció,
disfressada com un error, de tres
parlamentaris andalusos al Con
grésesvaentendrecomunnoutoc
d’atenció.Els socialistes andalusos
no s’oposaven en realitat a les es

menes que Sánchez va voler intro
duir al Congrés, però els vamoles
tar que l’actitud final fos fixada
“manu militari” per Sánchez, al
marge de qualsevol debat dins el
grupparlamentari. I també vamo
lestar que Ferraz els digués com a
ordretaxativaquelafederaciómés
poderosa del PSOE no podia anar
per lliure en un tema tan delicat.
Ferrazels vacomunicar–a la fede
ració andalusa i a tots els territoris
socialistes– que “no s’aprovi res”
senseel seuvistiplau.
Juan Cornejo, secretari d’orga

nització del PSOE andalús, reco
neix que en els aspectes bàsics no
hi ha cap discrepància entre
Sánchez iDíaz, “perquèelmés im
portantésquecoincideixenqueno
hi ha democràcia sense legalitat”.
“Per què no hauríem de voler que
torni la normalitat, la legalitat, que
hihagidiàleg?”,assenyalaCornejo.
PeròMario Jiménez, tot i que ahir
no va descartar presentar una es
mena in voce per apel∙lar al diàleg
institucional després de l’1O, va
establir les prioritats: “Els pro
blemes polítics s’han de resoldre
ambdiàleg polític. Però, davant un
moment comaquest, el que comp
ta és la tornada a la legalitat, a l’Es
tatut i la Constitució. Després,
quan això es resolgui i es torni a
l’ordre constitucional, hi ha d’ha
vereldiàlegpolític”.c

“Jo sempre defensaré
l’Estat de dret, la
legalitat i la igualtat
entre ciutadans”, diu
la presidenta andalusa
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La presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana Díaz, es va desplaçar ahir a Lisboa

ETAvol per
a Euskadi
el camí de
Catalunya
La banda terrorista ETA
va fer una crida ahir, a
través del diari Gara, a
prendre nota de l’1O i
posar en marxa al País
Basc un procés indepen
dentista encaminat a
aconseguir “exercir” el
dret a decidir en una
consulta.
Els terroristes asse

nyalen que en el moment
actual “les esquerdes del
règim del 78 resulten
evidents” davant la crisi

política, institucional,
social i territorial gene
rada pel conflicte territo
rial. “Avui dia el procés
català és la realitat prin
cipal que pot trencar
aquest règim”. ETA, en
aquest sentit, critica el
lehendakari, Iñigo Urku
llu, per qüestionar la
legalitat de la consulta
catalana.
La banda puntualitza

al comunicat que el
dret a decidir al País
Basc ha d’estar protago
nitzat per “la ciutadania”
i “emprendre’s per
mitjans civils i democrà
tics”, per la qual
cosa l’organització
criminal es desvincula
del seu possible liderat
ge. / Agències

El CAC
no actuarà
contra TV3
per l’1O
ElConsellde l’Audiovisual
deCatalunya (CAC)no
actuaràcontraTV3 i
CatRàdioperemetrepro
pragandade l’1O, encom
plimentde la resolucióque
vaaprovaraquestdimarts
elpled’aquestorganisme
ambelvotdequalitatdel
seupresidentdesprésde
registrarseunempata tres.
“ElpledelConsell reunit
avuihaaprovatabstenirse,
enaquestsmoments,d’in
coaro tramitarprocedi

mentsadministratiuscon
traelsprestadorsqueeme
tincontinguts relacionats
ambelprocéselectoral, en
elque fa referènciaal refe
rèndumconvocat l’1d’octu
bre”, vaassenyalarelCAC
enuncomunicat.L’acord
esvaprendreambtresvots
a favor i tresencontra,un
empatqueva trencarelvot
dequalitatdelpresidentdel
CAC,RogerLoppacher,
proposatal seudiaper la
formació independentista
delPDECat.El conseller
delCACDanielSirera,
exdirigentdelPPC,va
assenyalarqueaquest
organisme“técompetèn
ciesperdemanaraTV3que
cessi les sevesemissions
d’unanunci il∙legalo il∙lí
cit”. /Agències

LaComissió
deVenècia
no avala el
referèndum
El secretaride laComissió
deVenècia,ThomasMar
kert, va reiterar ahirqueel
referèndumde l’1O“no
compleix”ambels estàn
dardsde la seva institució.
Endeclaracionsa l’agència
Europe,Markert va recor
darque laComissióde
Venècia–òrganconsultiu
enmatèria constitucional
delConsell d’Europa–no
s’haposicionatmai for
malment sobreel casdel
referèndumcatalà, peròva

subratllarque la consulta
convocadapera l’1Ono
s’avéambelCodideBones
ConductesperaReferèn
dumsd’aquestorganisme,
jaquenorespecta laCons
titucióespanyola.Amés,
Markert vaconsiderarque
Catalunyanohaseguit les
recomanacionsde laCo
missiódeVenèciadecidint
convocarel referèndum
senseunamajoriaparla
mentàriaqualificada.El2
de junypassat, laComissió
deVenèciava respondrea
travésd’unacartaalpresi
dentCarlesPuigdemont
quequalsevol referèndum
d’independènciahauriade
fersed’acordamb les
autoritats espanyoles ide
conformitat amb laCons
titució. /Efe

La qüestió catalana El debat polític

Ábalos crida al zel professional policial i al civisme
]El secretari d’organització
del PSOE, José Luis Ábalos,
va fer ahir una crida a la
“calma” i a la “serenitat”
invocant el civisme de la
societat, però també el “zel
professional” dels cossos de
seguretat per evitar que l’1O
hi pugui haver aldarulls.
Ábalos també va demanar la
responsabilitat dels dirigents
polítics per evitar aquests
aldarulls, recuperar l’espai
del diàleg i l’entesa i no po
sar en qüestió la convivència
entre ciutadans, que és el
que més ens preocupa. “D’al
darulls n’hi pot haver quan
es promouen aldarulls. Per

tant, cal insistir molt en el
zel professional en uns casos
i en el civisme en d’altres”,
va insistir el dirigent del
PSOE de visita a Catalunya
després que el líder del par
tit, Pedro Sánchez, ho hagi
fet fins a tres vegades les
últimes dues setmanes. Ába
los va participar en un con
sell de federació, el del Va
llès Oest, i també es va reu
nir amb diferents dirigents
del PSC. “Abans i després de
l’1O hi ha d’haver decisions
polítiques i una crida a assu
mir amb convicció i compro
misos un full de ruta per
aconseguir una solució polí

tica a Catalunya”, va decla
rar el dirigent del PSOE,
que va defensar el paper
que pot tenir per intentar
trobar la solució la comissió
de Diàleg per a l’Avaluació
de l’Estat Autonòmic del
Congrés . “Això no vol dir
que no hi pugui haver altres
nivells de negociació”, va
puntualitzar. Ábalos va ma
nifestar que la “llarga absèn
cia de propostes polítiques,
ambmolts anys sense pren
dre cap decisió, ha contribuït
d’alguna manera a aquesta
situació”, cosa que va qualifi
car com “un fracàs de la
política”. / R.Montilla


