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Iceta critica una 
“certa obsessió” i 
carrega contra la 
decisió extremenya

El Parlament 
posa en marxa 
la reforma del 
reglament

La CCMA traduirà 
a l’anglès i castellà 
el judici de l’1-O als  
mitjans digitals

El primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, ha criticat que 
hi hagi una “certa obsessió” 
per mirar molt a Catalunya i 
ha carregat contra la decisió 
de l’Assemblea d’Extremadura 
d’aprovar que es torni a apli-
car el 155 a Catalunya amb els 
vots de PP, PSOE i Cs. “Crec que 
no seria bo que les comunitats 
autònomes es dediquin a criti-
car-se les unes a les altres”, va 
afegir a TVE. Va afirmar que no 
li agradaria que el Parlament 
aprovés una moció que digués 
a Extremadura què ha de fer. 

El Parlament va donar ahir el 
tret de sortida a la reforma del 
reglament de la cambra amb 
la constitució d’una ponència 
conjunta. JxCat vol que la mo-
dificació, entre d’altres qües-
tions, permeti una investidura 
a distància del president de la 
Generalitat. 

Els mitjans digitals de la CC-
MA oferiran la senyal del judici 
traduïda a l’anglès i al castellà 
perquè es pugui seguir a nivell 
internacional. Així ho va anun-
ciar  el director de Mitjans Di-
gitals de la CCMA, Saül Gordi-
llo, a la comissió de control al 
Parlament. La cobertura digital 
prevista partirà del mòbil com 
a principal entorn de consum.

La Moncloa: “Aplicar el 155 
ara seria inconstitucional” 
Una resposta a la petició feta a Extremadura
Madrid
ACN
La portaveu del govern espan-
yol, Isabel Celaá, va advertir ahir 
que aplicar ara l’article 155 a Ca-
talunya seria “inconstitucional” 
perquè suposaria “una usurpació 
del poder autonòmic” sense jus-
tificació. 

Un missatge al PP, Cs i Vox, que 
defensen aquesta opció, que arri-
ba també després que el PSOE 
d’Extremadura donés suport 
a una resolució del parlament 
d’aquesta comunitat en favor de 
la reedició del 155. 

Segons Celaá, quan el 2017 
es va aplicar el 155 responia a 
un trencament de la Constitu-
ció a Catalunya, però “en aquest 
moment ningú que reflexioni en 
profunditat seguirà apel·lant a 
l’aplicació de l’article 155 amb les 
circumstàncies que tenim sobre 
la taula”, perquè “a més de no 

conduir a cap sortida política” en 
aquest moment seria “una clara 
usurpació del poder autonòmic”.
La vicepresidenta va fer aquestes 
manifestacions en una roda de 

premsa on no va voler mesurar 
“el grau d’incomoditat” del go-
vern espanyol pel suport dels so-
cialistes extremenys a la resolució 
del 155, i on fins i tot va justificar 

la posició dels seus companys de 
partit que “va venir a dir que si 
s’arribés a trencar la llei seria el 
moment de pensar en l’article 
155”.  
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La consellera de la Presidència i 
portaveu del Govern, Elsa Artadi, 
va defensar que la taula de partits 
catalans ja existeix i que no es du-
plicarà. En entrevistes a Catalun-
ya Ràdio i Ser Catalunya, Artadi 
va admetre “discrepàncies” sobre 
la interpretació dels dos governs 
de la reunió d’aquest dijous a Ma-
drid que, segons va explicar, va 
servir per “enfocar” com mate-

rialitzar un “diàleg efectiu” però 
sense entrar en detalls, que “és 
on està la clau”. Artadi va defen-
sar que en la taula de partits hi ha 
de participar Podem així com re-
presentants de JxCat i ERC que no 
formen part del Govern. D’altra 
banda, va avisar que la votació de 
l’Assemblea d’Extremadura sobre 
el 155 no ajuda a la tramitació 
dels pressupostos.

Artadi, al Govern central: 
“La taula de diàleg ha de 
comptar amb partits estatals”
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Els Mossos d’Esquadra han de-
cidit canviar els màxims respon-
sables de la Comissaria General 
d’Informació, de l’Àrea de Briga-
da Mòbil –els antiavalots- i de la 
Comissaria General Tècnica de 
Planificació i Seguretat. Tots són 
fruit de peticions dels agents que 
s’han anat ajornant per l’actuali-
tat i per l’operació antiterrorista 

de dimarts. Els comissaris Manel 
Castellví (Informació) i Emili Que-
vedo (Planificació i Seguretat) van 
demanar fa temps passar a sego-
na activitat i això ha activat una 
sèrie de canvis que els Mossos 
volien fer alhora. El cap dels an-
tiavalots havia demanat-ho, i ara 
serà ascendit a número dos de la 
Comissaria General d’Informació.

Canvi dels màxims alts càrrecs 
d’Informació, dels antiavalots 
i de Planificació dels Mossos
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“No em declararé innocent, 
negaré haver comès cap delic-
te”. Així s’expressa l’exconseller 
d’Exteriors Raül Romeva, ara en 
presó preventiva a Lledoners a 
l’espera del judici de l’1-0, a pocs 
dies de ser traslladat amb els al-
tres presos independentistes 
a Madrid. Romeva va deplorar 
que els presos estguin a la presó 
per haver pretès desplegar una 

via, la de la República indepen-
dent, que havia de servir per 
aplicar les polítiques de progrés 
que ara defensen el PSOE i Po-
dem als Pressupostos Generals 
de l’Estat (PGE). “Sánchez neces-
sita un projecte, no només uns 
pressupostos” va advertir en 
una entrevista des de la presó. 
I veu molt complicat el suport 
dels independentistes.

Romeva: “No em declararé 
innocent, negaré haver 
comès cap delicte”


