
2 el PeriódicoDISSABTE 
29 DE DESEMBRE DEL 2018Tema del diaConnexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Tema del dia
Sánchez 
frena 
Torra 

Reclama al 
president que 
abandoni el 
«monòleg»

No revela què 
farà si no pot 
aprovar el 
Pressupost

IOLANDA MÁRMOL 
MADRID

P
edro Sánchez acaba el 
2018 amb un balanç 
triomfalista dels seus set 
mesos al capdavant de la 

Moncloa i la voluntat d’esgotar una 
legislatura que depèn en bona me-
sura de si aconsegueix encarrilar un 
diàleg amb els independentistes 
que permeti rebaixar la crisi i salvar 
l’aprovació dels Pressupostos. Res 
del que va dir ahir el president en la 
seva compareixença després de l’úl-
tim Consell de Ministres de l’any re-
vela que hi hagi una base real per 
alimentar l’optimisme en relació 
amb Catalunya o un pla per sobre-
viure si no tiren endavant els comp-
tes públics. 

Una setmana després de la troba-
da entre Sánchez i Quim Torra a Bar-
celona sembla haver-se instal·lat, de 
nou, la fredor, amb tocs d’atenció i 
sense una data exacta marcada al 
calendari per tornar-se a veure, mal-
grat que van dir que seria al gener. 

En aquest clima, Sánchez va 
aconsellar ahir a Torra que torni a 
l’esperit del comunicat que van pac-
tar al Palau de Pedralbes i no torni a 
caure en la temptació d’agitar el dis-
curs radical. El president va parlar 
per primera vegada de la seva reac-
ció al rebre la llista de 21 punts que 
li va plantejar el president. Va dir 
que li va respondre en privat el ma-
teix que diu en públic. A saber: «Cal 
passar de la voluntat de diàleg al 
diàleg real», l’únic camí és el que re-
flecteix la declaració conjunta, llei i 
diàleg, perquè «aquesta és la visió i 
les altres coses són monòlegs». 

És la fórmula trobada per l’Exe-
cutiu socialista per intentar frenar 
una eventual nova escalada de rei-
vindicacions de Torra i tornar al 
marc de l’esperit de Pedralbes quan hi 
ha tant en joc (als dos costats) però 
sense tensar (encara més) la relació. 
Sánchez va enviar l’encàrrec, però 
va evitar elevar el to en una compa-
reixença molt mesurada, amb res-

postes sintètiques i òbvies que van 
defugir la confrontació.  

Sánchez necessita que la distensió 
amb la Generalitat prosperi en ter-
mes pràctics. D’ERC i el PEDECat 
depèn que pugui aprovar els Pressu-
postos, que té previst presentar al 
Congrés a finals del mes de gener. 

 
MIG PLE O MIG BUIT /Segons el dia, 
aquest vas es veu mig ple o mig buit. 
La reunió del 20-D i el recolzament 
dels dos partits catalans al camí del 
dèficit, la setmana passada, van espe-
ronar l’optimisme. Veus en el PP, Po-
dem i el Govern van voler veure lla-
vors que seria possible aprovar els 
comptes i acabar la legislatura. El to 
dur del discurs de les dues forces en el 
Senat, aquest dijous, i la revelació de 
Torra que havia plantejat 21 punts a 
Sánchez han refredat una mica aques-
tes expectatives. 

Els independentistes repeteixen 
la idea que sense una proposta polí-
tica per a Catalunya no votaran a fa-
vor dels Pressupostos. Sánchez va 
respondre ahir que el pla per resol-
dre la crisi ha de sortir de les forces 
polítiques catalanes i ha de concitar 
la majoria de dos terços del Parla-
ment. «Que la Generalitat i els grups 
parlamentaris sustentin i permetin 
la tramitació d’aquests Pressupos-
tos». Queda obert a reflexions si el 
president del Govern estava limi-
tant la seva petició a la «tramitació» 
(és a dir, que no la bloquegin amb es-
menes a la totalitat, cosa que li do-
naria tres mesos d’oxigen) o bé que 
aprovin (verb que no va utilitzar) els 
comptes, cosa que li permetria esgo-
tar la legislatura. 

Depenent del que duri el seu 
mandat, Sánchez veurà o no des de 
la Moncloa l’exhumació de les res-
tes del dictador Francisco Franco 
del Valle de los Caídos. L’Executiu 
socialista va dir que es materialitza-
ria abans de l’estiu, després va mar-
car la data de final d’any, i ahir el 
president ho va deixar en l’aire. «Si 
hem esperat quaranta anys, esperar 

els judicis del procés

El jutge substitut del Jutjat d’Ins-
trucció número 13 de Barcelona, 
Santiago García García, va impu-
tar ahir els directors de TV-3, Vi-
cent Sanchis, i Catalunya Ràdio, 
Saül Gordillo, per la publicitat 
emesa sobre el referèndum unila-
teral de l’1-O. I també la directora 
de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades, Àngels Barberà, per 
la presumpta vulneració de la pri-
vacitat per les dades del cens uti-
litzat per a la consulta sobiranista 
de l’1 d’octubre del 2017. 

Els directors de Catalunya 
Ràdio i TV-3, imputats

El president del Govern, Pedro Sánchez, durant la seva compareixença, ahir, a la Moncloa.

Sanchis, Gordillo i Barberà estan 
citats a declarar i el pròxim 23 de 
gener a la tarda davant del jutge. 
Abans compareixerà com a testimo-
ni un alt càrrec de l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya (Idescat). Un 
dels objectius del jutge és esbrinar 
si es van utilitzar dades públiques 
per elaborar el cens que es va utilit-
zar per al referèndum unilateral. 

Fa uns mesos, el jutjat va incor-
porar diverses resolucions de la Fis-
calia de Barcelona respecte a la in-
vestigació oberta el juliol passat per 

Gordillo i Sanchis 
 hauran de declarar per  
la publicitat emesa 
sobre el referèndum 
unilateral de l’1-O


