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Casado i Rivera
troben insuficients
les advertències de
la Moncloa a Torra
El PP i Cs demanen que s’apliqui ara
un nou 155 i s’intervingui el Govern
CARMEN DEL RIEGO
IÑAKI ELLAKURÍA
Madrid/Barcelona

El PP i Ciutadans, fins ara competi
dors per l’espai de centredreta, pas
sen a ser aliats no només per consti
tuir un govern alternatiu al de Su
sana Díaz a Andalusia, sinó també
per pressionar el president Pedro
Sánchez amb Catalunya i exigir
l’aplicació d’un altre 155 per inter
venir la Generalitat. Aquestes dues
formacions consideren que amb les
cartes que l’Executiu central ha en
viat al Govern de Quim Torra per
instarlo a restablir l’ordre no n’hi
ha prou.
Tant els populars com els taron
ges afirmen que només els val un
nou 155 atesos els nous episodis
protagonitzats el cap de setmana
passat pels CDR i les declaracions
del president de la Generalitat so
bre l’actuació dels Mossos.
Des de l’estiu el partit de Pablo

Casado insisteix a dir al Govern
central que pot tornar a aplicar l’ar
ticle constitucional, i ara redobla la
reclamació. Ahir els portaveus del
PP al Congrés i el Senat, Dolors
Montserrat i Ignacio Cosidó, van
apressarSánchezasortirde“laseva
passivitat” i a complir amb l’exigèn
cia que la Cambra Alta li va fer fa
més d’un mes, quan el va instar a
implantar un altre 155 més extens
en el temps i en les competències
afectades.
El PP està dolgut perquè Sánchez
no ha trucat a Casado per analitzar
l’escenari català, a diferència del
que va passar la tardor passada,
quan Mariano Rajoy estava al cap
davant del Govern espanyol. Ara els
populars consideren que “la situa
ció és insostenible”, “s’han superat
totes les línies vermelles”. I, a més
d’assumir el control dels Mossos a
través de la llei de Seguretat Nacio
nal,comvan demanar dimarts, con
sideren que l’Executiu socialista ha

EMILIA GUTIÉRREZ

El president de Ciutadans, Albert Rivera, a la reunió de l’executiva del partit dilluns

El pacte per la CCMA, en l’aire
]Cs va negar ahir que hi hagi

un pacte per renovar la Cor
poració Catalana de Mitjans
Audiovisuals. El portaveu de
Cs al Parlament, Carlos Car
rizosa, va insistir que “no hi
ha cap acord, només hi ha
propostes”. La setmana
passada va transcendir que
JxCat, ERC, Cs i PSC havien
arribat a un pacte per reno
var els membres de la CCMA
pel qual Saül Gordillo, direc
tor actual de Catalunya Rà

dio, assumiria la presidència
dels mitjans públics catalans.
Els noms acordats no s’han
entrat a registre al Parla
ment, ni l’acord consta en
l’ordre del dia del ple de la
setmana que ve. Cs i PSC
també van criticar la decisió
de la junta de portaveus
d’endarrerir la votació sobre
la sol∙licitud de compa
reixença de Quim Torra
davant el ple pel seu suport a
la via eslovena. / Redacció

de reaccionar i enviar a Torra el re
queriment per activar el 155.
El president de Cs, Albert Rivera,
va insistir en la mateixa línia, per
què considera que Torra no tem les
“cartetes” de la Moncloa. “Estem
enquistats, en un moment previ a la
violència i una situació de desgo
vern; si Sánchez no actua, el que
passi a Catalunya serà responsabili
tat seva”, va dir.
Csforçaràquelasetmanaentrant
el Congrés debati una iniciativa per
demanar que comencin els tràmits
per aplicar el 155. Això obligarà el
PSOEatornarseaposicionarsobre
l’aplicació d’aquest precepte cons
titucional, quan el 18 d’octubre va
votar en contra d’aquella moció.c
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