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El president Aragonès, flanquejat pel vicepresident, Jordi Puigneró, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ahir a Palau ■ EFE / ALEJANDRO GARCÍA

El govern vol recomençar la
negociació amb La Moncloa

a Plaja argumenta que han canviat els actors polítics que s’asseuran a la taula de diàleg i no veuria
justificat que Sánchez no hi acudís a La Moncloa manté l’interrogant sobre la presència del mandatari
Emili Bella
BARCELONA

Les frases

Aragonès participarà en la manifestació de l’ANC

“No és una segona
trobada de la taula,
sinó un
recomençament
de la negociació
amb l’Estat”

PORTAVEU DEL GOVERN

Pere Aragonès participarà en
la manifestació de la Diada
organitzada per l’Assemblea
Nacional Catalana d’Elisenda
Paluzie, així com la majoria
dels consellers. Serà la primera vegada que ho fa com a
president, per bé que hi assisteix des de fa molts anys.
També s’estrenarà amb el
seu primer missatge institucional de la Diada des del recinte modernista de Sant Pau
de Barcelona. Abans, però, el
president assistirà a l’acte

institucional a Josep Irla, al
cementiri de Sant Feliu de
Guíxols. El govern i el Parlament dedicaran la celebració
al cinquantè aniversari de
l’emotiu discurs de Pau Cassals davant l’Assemblea General de l’ONU. Les dues institucions organitzaran conjuntament l’acte institucional
dissabte a les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch a
Montjuïc a partir de les deu
de la nit, dirigit artísticament
per Marta Bayarri i musical-

ment per Jofre Bardagí a través d’audiovisuals, música,
dansa i pintura. La traca d’actes començarà, però, demà al
Vendrell, municipi natal de
Casals, on es farà el lliurament de les medalles d’or de
la Generalitat a familiars d’Arcadi Oliveres i a l’oceanògrafa
Josefina Castellví. Divendres
el Parlament lliurarà les seves
medalles d’honor, dedicades
als “represaliats” en la causa
general contra l’independentisme.

vol ni es una reunió més.
És la negociació més important que ha afrontat el
govern en els darrers anys.
No tenim cap input que
ens faci pensar que Sánchez no vindrà, no hi hauria justificació possible”,

va reblar la portaveu.
El 2020 les dues delegacions van acordar que no
necessàriament caldria
que els dos presidents hi
fossin a totes les trobades i
que, de fet, hi acudirien
per rubricar acords. En

aquest sentit, Plaja va assegurar que els pactes organitzatius d’aquella primera reunió no necessàriament seran els mateixos a partir d’ara.
Els equips negociadors
estan en contacte, però no

hi ha clara ni tan sols la data de la reunió ni, per descomptat, l’ordre del dia. A
hores d’ara, el govern no
preveu en cap cas ajornar
la cita i no aclareix si el
president, Pere Aragonès,
hi acudiria en cas que Sán-

—————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La taula de diàleg entre els
governs espanyol i català
es va reunir el febrer de
l’any passat a La Moncloa
presidida per Quim Torra i
Pedro Sánchez. La Generalitat considera que la segona reunió, que ha de tenir lloc la setmana que ve a
Barcelona, no és una tal
segona reunió, sinó un “recomençament de la negociació”, en paraules de la
portaveu, Patrícia Plaja.
Sense ànim de menystenir la feina feta per l’anterior executiu, Plaja va recordar que hi ha un govern
nou a Catalunya, a més
d’un govern renovat a La
Moncloa, fet que justifica,
per la Generalitat, que el
president Sánchez hagi de
tornar a ser-hi present.
“No és una reunió qualse-

—————————————————————————————————

“Hi ha un nou
govern, amb actors
nous i ha passat molt
de temps des de la
primera trobada”
Patrícia Plaja

chez finalment el plantés.
La portaveu espanyola,
Isabel Rodríguez, continuava desfullant la margarida ahir després del Consell de Ministres sense definir-se -se sobre la presència de Sánchez o la composició de la delegació monclovita. Segons la ministra, els dos executius continuen “intercanviant informació” i “conciliant
agendes”, a part de parlar
sobre l’ordre del dia. El govern del PSOE, de Podem i
dels comuns prefereix
tancar primer la qüestió
dels continguts a tractar
abans que decidir si Sánchez hi va.
L’única cosa que sembla clara és que, segons la
portaveu, la delegació catalana només inclourà
membres del govern. Es
descarta, doncs, la presència de presos polítics indultats, com ara Oriol Junqueras o Jordi Sànchez.
En la primera reunió sí
que hi va haver per part catalana membres de Junts
per Catalunya i d’ERC que
no eren consellers.
En tot cas, el govern
sempre ha dit que portarà
a la taula “de negociació
d’un conflicte polític entre
l’Estat espanyol i Catalunya, no de diàleg” –segons
va remarcar Plaja– l’autodeterminació i l’amnistia,
qüestions que a Madrid refusen frontalment. La delegació espanyola pretén
portar-hi la seva agenda
per al que anomena “retrobament”, que inclou
una reforma del sistema
de finançament.
La veu i els accents
PSOE i Podem hi tindran
“una sola veu amb diferents accents”. Els accents podemites els presentarà avui la cap de files
dels comuns al Parlament,
Jéssica Albiach, però també inclouen un nou model
de finançament, a més del
reconeixement de Catalunya com a nació, la desjudicialització del conflicte i
l’ampliació i blindatge de
l’autogovern. La sola veu
es manifesta ja en un rebuig al referèndum, que
Jaume Asens vol deixar
per “més endavant” i Ada
Colau considera que són
“ximpleries”.
De moment, a l’agenda
del president espanyol de
la setmana que ve hi figura, dimarts, el Consell de
Ministres; dimecres, la
sessió de control al Congrés, i divendres, una cimera mediterrània a Atenes. ■
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El Kremlin nega cap connexió
amb Alay i l’independentisme

a El portaveu del govern, Dmitri Peskov, qualifica la informació de “mentida” i l’ambaixada diu que
donen suport a la integritat territorial d’Espanya a L’executiu català nega tenir-ne coneixement oficial

El PSC demana
explicacions al
Parlament

Redacció
BARCELONA

“Això no és més que una
mentida. Són falsedats.”
Així de contundent es
mostrava el portaveu del
Kremlin, Dmitri Peskov,
quan li van preguntar per
les interferències de Rússia en l’afer català que suggeria un article de The
New York Times. Sobre
les trobades entre Josep
Lluís Alay, cap de l’oficina
de l’expresident Carles
Puigdemont, amb diverses autoritats russes, el
portaveu del govern rus va
assegurar que no saben
“res sobre aquests contactes” en una roda de premsa telefònica que recollia
l’agència Efe. El mateix
Alay va confirmar dissabte a TV3 que eren per preparar diverses conferències i entrevistes de l’expresident català després
del referèndum de l’1 d’octubre del 2017: “Parlar de
com fer un estat propi no
crec que sigui cap delicte.”
Peskov explicava que
no sabia si “eren veraces
aquestes publicacions” en
què s’afirmava que Alay
s’havia reunit a Moscou el
2019 amb funcionaris russos, exagents d’intel·ligència i el net d’un espia del
KGB, però deixava clar
que qualsevol implicació
del govern rus en el procés
català el rebutgen “categò-

169758-1248148Q

POLÍTICA

ECP vol un pla per
posar fi a la falta de
places a l’FP
En Comú Podem (ECP) demanarà la compareixença al Parlament del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray,
perquè expliqui quin és el pla
per posar fi al “dèficit endèmic” de places de formació
professional (FP) provocat per
l’increment del 23% de la demanda, que ha deixat “uns
20.000 estudiants fora”, segons va explicar la portaveu
adjunta de la formació, Susanna Segovia. ■ REDACCIÓ

—————————————————————————————————

El grup PSC vol que el cap de
l’oficina de l’expresident de la
Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, comparegui al Parlament per donar explicacions sobre els suposats contactes que va
mantenir a Moscou amb funcionaris russos, exagents
d’intel·ligència i el net d’un
espia del KGB. Els socialistes
van entrar dilluns la sol·licitud
de compareixença perquè informi la comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació sobre els seus contactes amb “representants del
govern rus i dels serveis secrets” del país.
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov ■ EFE / EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

La frase

—————————————————————————————————

“ Ho rebutgem
categòricament. Això
no és més que una
mentida. Són
falsedats”
Dmitriy Peskov

PORTAVEU DEL KREMLIN

ricament”.
També s’hi va pronunciar ahir en una entrevista
a la mateixa agència el responsable de negocis de
l’ambaixada de Rússia a

Madrid, Dmitri Sokolov,
per refermar: “No tenim
cap contacte; no existeix
ni mai ha existit cap contacte amb Puigdemont ni
amb el seu entorn.” Va
qualificar les informacions de “mentides, falsedats i insinuacions” que
“no tenen cap base”. Sokolov va asseverar que els dirigents russos, inclòs el
seu president, Vladímir
Putin, sempre han manifestat que Rússia “dona
suport a la integritat territorial d’Espanya” i creu
que els seus “problemes

interns” han de ser resolts
a partir de la Constitució i
les lleis.
La reacció de l’executiu
català va ser la mateixa
que dissabte. La portaveu,
Patrícia Plaja, va reiterar
que el govern “no tenia coneixement” dels contactes del cap de l’oficina de
l’expresident, i hi va afegir
que qualsevol informació
sobre les activitats de l’oficina de l’expresident la podien trobar al portal de
transparència.
El mateix Puigdemont
va negar divendres les no-

ves informacions sobre el
presumpte finançament
il·legal de l’independentisme que es fonamentaven
en un informe de la Guàrdia Civil ple de “falsedats”
derivat del cas Volhov. El
jutjat d’instrucció número
1 de Barcelona va ordenar
al maig a la Guàrdia Civil
investigar si era “una pantalla per finançament il·legal d’un partit” una conversa telefònica d’Alay
amb un empresari rus resident a Catalunya sobre
la venda de petroli entre
Rússia i la Xina. ■

POLÍTICA

Cs “desmuntarà el
mite nacionalista”
per la Diada
Cs organitzarà el seu propi acte de la Diada a la Vila Olímpica a dos quarts de dotze del
migdia, titulat 11S: desmuntant
el mite nacionalista, en què
convidaran l’historiador Jordi
Canal per contrarestar els discursos “nacionalistes que volen perpetuar una memòria de
successos narrats cada any
de forma distorsionada”, segons va explicar el diputat
Carlos Carrizosa. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

El PP critica la
medalla d’honor
del Parlament
El PP tampoc anirà divendres
a l’entrega de la medalla d’honor del Parlament a les víctimes de la repressió contra
l’independentisme perquè
consideren que és la prova
que continuen “dividint i enfrontant els catalans”. Diuen
en un comunicat que no volen
contribuir a “legitimar el relat
fictici del separatisme” i la
“falta de respecte” a milions
de catalans. ■ REDACCIÓ
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Jaume Marfany Vicepresident de l’ANC fins al 2015

“O ens mobilitzem
o ens n’anem
al 2030”

com que mobilitzava moltíssima gent, els polítics no només
se l’escoltaven, sinó que moltes
vegades reconduïen les seves
decisions cap a la línia que impulsava el full de ruta de l’entitat. A partir de 2016, l’ANC,
potser perquè tocava, deixa el
procés final cap al referèndum i
s’integra en l’estat major, i és
clar, està més condicionada per
les decisions dels partits.
Aquesta és la gran diferència, i
això també costa molt de revertir. ¿Com tornar a ser l’ANC forta dels primers anys i poder reconduir les decisions polítiques? És força complicat però
s’ha d’intentar.

DIÀLEG · “La Generalitat no ens portarà per si
sola la independència” LÍMIT DE MANDATS ·
“L’ANC va perdent gent molt vàlida pel reglament”
Emili Bella
BARCELONA

P

er vostè, què cal reivindicar, aquest any, per la
diada nacional?
Ens manifestem pel de
sempre, per fer efectiva la independència de Catalunya.
Aquest any és molt clar que la
gent s’ha de mobilitzar. Després
del 2017, entre el desencís que
va produir tot el procés d’actuació de la classe política, la repressió, que ha fet mal al moviment en general i la pandèmia
maleïda han fet que la gent es
desmobilitzés en un grau bastant elevat.

Com es reverteix?
Sobretot creant confiança a la
gent, que és molt complicat.
Hauríem d’entendre que hem
de deixar els polítics una mica
de banda, no perquè no haguem
de fer causa comuna amb ells,
sinó perquè tots veiem que avui
dia el govern de la Generalitat
s’ha donat com a mínim un termini de dos anys per entrar en
aquesta fase dita de diàleg, i això implica que durant dos anys
no hi ha res a fer des del punt de
vista polític. Això només ho podem aixecar nosaltres, la gent,
de baix a dalt, com fins ara, com
el 2009 amb les consultes per la
independència que van donar
lloc després a la creació de
l’ANC. Els polítics, la Generalitat, no ens portaran per si sols
la independència. Si nosaltres
ens quedem a casa i ens desmobilitzem, estem desencisats i
ens dediquem només a buscar
culpables i traïdors, ells tampoc

Jaume Marfany, en una imatge d’arxiu ■ MANEL LLADÓ

no faran res. Sempre es mouran
en la mesura que nosaltres ens
moguem.
Serà la Diada de la represa?
El tema va per aquí. Cal que la
gent comenci de nou a mobilitzar-se, i sabem que és complicat, perquè el desencís ha estat
molt gran i la repressió hi ha
ajudat molt; però, o fem això, o
ens n’anem al 2030, com ha dit
recentment el president de la
Generalitat.
Com ha canviat l’Assemblea en
els últims anys?
Hem de tenir clar que els con-

textos son diferents. Puc tenir
les meves crítiques al que hagi
fet l’ANC, sobretot a partir del
2016, però és evident que el
2012 tot era més fàcil, en el sentit que l’únic que fèiem era anar
cap amunt. Quan vam crear
l’ANC i vam començar amb
aquella manifestació del 2012
tot eren lloances. En canvi ara
el context és molt diferent, intento entendre els dirigents de
l’actual ANC i estem vivint uns
temps molt complicats. Sí que
és cert que l’element principal
és que del 2012 fins al 2015 o
2016, l’ANC era qui manava,
entre cometes, en el sentit que

Caldria un canvi d’estatuts a
l’entitat?
L’ANC, quan la vam dissenyar,
no va ser per gaires anys vista.
Per això les eleccions eren cada
any i els que havien fet tres
mandats s’havien de retirar i no
tornar-se a presentar. Això
també ha fet que molta gent vàlida políticament parlant
d’aquells temps, parlo per altres
companys, una vegada esgotat
el seu mandat el 2015 no es poguessin tornar a presentar. Això ha fet que el secretariat nacional, al principi cada any i
després cada dos anys, es renovi
completament, cosa que fa la direcció molt complicada. Aquest
també ha estat un error; des del
2012 es va perdent gent molt
vàlida. És molt complicat canviar el reglament de règim intern, s’ha intentat però la gent
mateixa ho ha refusat. ■

La CUP veu el govern a la
“deriva” i demana un gir
a Preocupació per la

“col·laboració”
d’Aragonès i Puigneró
amb el règim del 78

E.A.
BARCELONA

“Ens preocupa la deriva,
volem una rectificació i
que ens situem a l’inici de
la legislatura, que s’escolti
el clam de la societat catalana que demanava un gir
a l’esquerra i la represa del
projecte d’independència.” La CUP fa una setmana que llança tocs d’alerta
al govern encapçalat pel
president Pere Aragonès i
el vicepresident Jordi
Puigneró per les darreres

actuacions, i més a les portes de negociar un pressupost, i ahir va tornar a reblar la crítica i va reclamar
una rectificació i un gir de
les polítiques. “El que estem veient no respon al
que havíem acordat en
l’acord d’investidura; de
fet, en dista bastant”, assegurava la diputada Laia
Estrada. En aquest sentit,
la CUP es va tornar a referir al projecte d’ampliació
de l’aeroport i a l’organització d’uns Jocs Olímpics
d’hivern, així com a la
manca de polítiques relacionades amb l’habitatge,
la salut i les energies renovables, com, per exemple,
la moratòria per a macroprojectes. A més, va asse-

gurar: “No només no hi ha
actitud de confrontació
amb l’Estat espanyol sinó
que assistim a la col·laboració d’Aragonès i Puigneró amb els màxims representants del règim del 78.”
“Reunions secretes i polítiques de peix al cove i a
cop de talonari; ens preocupa”, insistia la diputada dels anticapitalistes.
La CUP també aclaria
als membres del govern
que la manifestació contrària al projecte d’ampliació de l’aeroport és una
“esmena a la totalitat a tot
el projecte” que la Generalitat ha pactat amb el govern espanyol i que, per
tant, seria una “incoherència” la participació de

Reunió de la CUP amb plataformes i sindicats del transport sanitari ■ ACN

membres de l’executiu en
la manifestació del dia 19.
És per aquest motiu que la
CUP insistia ahir a demanar les compareixences
d’Aragonès i Puigneró al
Parlament perquè expliquin per què donen suport
a un projecte que suposa

un “atemptat a la situació
d’emergència climàtica i
sobretot “representa els
interessos de l’Estat espanyol”, reblava. La taula de
diàleg entre el govern i
l’Estat també va ser focus
de les crítiques ja que consideren que s’hauria d’ha-

ver anat a la taula “amb
força” i “havent reunit
abans” l’acord nacional a
favor de l’amnistia i l’autodeterminació. En canvi,
“no s’ha fet res, únicament filtrar matusserament un dels seus membres”, lamentava. ■
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Aragonès i Puig
volen estrènyer
llaços econòmics

a Cinc anys després, el valencià torna a rebre un president
català a Sintonitzen en fiscalitat, però no pel finançament
Òscar Palau
BARCELONA

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, rebrà aquest matí el
seu homòleg Pere Aragonès en la que serà la primera visita d’un president català a València des que, el
setembre del 2016, hi va
anar Carles Puigdemont.
Puig, que li va tornar la visita l’abril següent a Barcelona, en canvi, no es va arribar a trobar mai amb el
seu successor, Quim Torra, amb qui fins i tot va protagonitzar un parell de topades: el setembre del
2018 per l’absència del català en una reunió d’empresaris a Barcelona per
fer pressió pel corredor
mediterrani, i l’octubre del
2019, quan el valencià li va
retreure que expressés el
suport a una declaració de

partits sobiranistes dels
Països Catalans que reclamava l’autodeterminació
per al País Valencià. Això sí,
els seus dos governs, a més
del balear, van escenificar
sintonia el juny del 2020 en
piular “bon dia” a Twitter,
després d’una sentència
del Suprem que els obligava
a fer en castellà les comunicacions entre ells. Puig ja es
va reunir amb Aragonès el
desembre passat a Barcelona, però quan era vicepresident en funcions de president després d’haver estat
inhabilitat Torra.
Agenda econòmica
Els aspectes econòmics i la
sortida de la crisi centraran
l’agenda avui. Està previst
que parlin, així, del repartiment dels fons europeus
Next Generation, en què ja
han fet feina conjunta i poden estrènyer la col·labora-

ció, buscant fins i tot projectes compartits. A més,
compartiran estratègies i
propostes sobre accions a
fer en matèria sanitària, social i econòmica per superar la crisi de la Covid, i repassaran projectes comuns en matèria d’infraestructures, com el corredor
mediterrani.
Segons va avançar ahir,
Puig també vol aprofitar la
trobada per buscar “estratègies comunes” sobre la
reforma del sistema de finançament autonòmic, i
mirar així d’arrossegar Catalunya a participar en els
espais multilaterals on s’ha
de debatre, ja que, va ressaltar, tenen interessos
econòmics comuns i estan
igualment afectats per un
gran dèficit fiscal. Fonts
properes a Aragonès, tanmateix, ja ressaltaven a El
Punt Avui que el govern no

Aragonès i Puig ja es van veure l’1 de desembre al Districte Administratiu ■ ARNAU CARBONELL

pensa entrar en aquesta
qüestió, que considera una
“pantalla passada”. Sí que
tots dos presidents han
mostrat plena sintonia en
un altre tema que no es descarta que surti avui: la denúncia de la Comunitat de
Madrid per dúmping fiscal.
Puig fins i tot va reclamar al
juliol al govern espanyol
que hi impulsés un impost
específic a les grans fortunes per contrarestar l’efecte capitalitat, però ell mateix se’n va desdir al cap
d’un mes.
A fi d’enfortir llaços econòmics i comercials amb el
seu principal mercat, dirigents de la patronal i dels
dos grans sindicats valencians també es reuniran
avui amb Aragonès. ■

La reciprocitat com un primer pas

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Puig i Aragonès també està
previst que parlin de qüestions culturals i lingüístiques,
i, si bé no n’ha transcendit el
detall, podrien posar sobre la
taula la reciprocitat dels canals públics, À Punt i TV3, tal
com els reclama la Fundació
Llull, que agrupa Òmnium
Cultural, Acció Cultural del
País Valencià i l’Obra Cultural
Balear. L’acció, amb què volen
“reconstruir” un espai comunicatiu en català de deu milions de parlants, l’emmarcarien en una estratègia més
àmplia de cooperació per
crear una indústria cultural i
de continguts “de qualitat”
que potenciï la llengua a les

JxCat: “Sánchez
menysté el
govern català”
a Critica que

l’executiu espanyol
“no té cap proposta”
per a la taula de diàleg
Natàlia Segura Raventós
BRUSSEL·LES

El partit de Carles Puigdemont s’impacienta amb
les incerteses de la taula
de diàleg quan tot just comença el curs polític.
Junts per Catalunya va
acusar ahir el president
espanyol, Pedro Sánchez,
de “menystenir el govern i
les institucions catalanes”
per no concretar encara si

hi anirà.
A més, desconfien que
la convoqui la setmana vinent. “Sánchez sempre té
una excusa per no reunir
la taula de diàleg perquè
no té cap proposta política
a fer”, va dir la portaveu
del grup parlamentari de
JxCat, Mònica Sales, en
una compareixença a
Brussel·les, on el partit es
reuneix per discutir l’estratègia política a seguir
els pròxims mesos.
Tot apunta ERC que enviarà tant el president, Pere Aragonès, com dos dels
seus consellers, Laura VIlagrà i Roger Torrent,

xarxes i plataformes televisives, per ajudar-ne a la normalització. Aragonès ja els va
mostrar la seva predisposició, i ara faltaria el vistiplau
de Puig. La Fundació Llull, de
fet, ha instat els tres governs,
aprofitant la sintonia política
actual, a reprendre la feina en
l’àmbit cultural a partir dels
compromisos signats pels
consellers de Cultura en la
Declaració de Palma el 2017.
Aragonès completarà precisament a la tarda l’estada
amb una visita a l’Espai Joan
Fuster de Sueca, en el centenari del naixement de l’escriptor, un dels grans defensors dels Països Catalans.

Al costat de
Puigdemont

—————————————————————————————————

Laura Borràs i Carles Puigdemont, en una reunió de JxCat, ahir, a Brussel·les ■ ACN

mentre que JxCat va reiterar ahir que no decidirà
qui anirà a la taula de negociació fins que l’executiu espanyol digui quan es
farà, qui hi anirà de part
seva i l’ordre del dia.
Els de Puigdemont no
es plantegen boicotejar la

taula si finalment es convoca la setmana vinent,
encara que Sánchez no hi
sigui, segons fonts de la
formació. Ara bé, aquestes
avisen que triaran els seus
representants en funció
del rang que trobin a l’altra
banda.

En tot cas, els postconvergents creuen que una
reunió sense el president
del govern espanyol servirà de poc per tractar el
conflicte català. “Si és una
taula de negociació està
clar que Sánchez ha de venir”, va defensar Sales. ■

Com ja és tradició, JxCat va
donar el tret de sortida del
curs polític amb una trobada
amb el president del partit,
Carles Puigdemont, a Brussel·les. Hi van assistir el vicepresident del govern, Jordi
Puigneró; la presidenta del
Parlament, Laura Borràs; el
cap del grup parlamentari, Albert Batet, i el secretari general de la formació, Jordi Sànchez. El partit va donar suport al líder després que l’article de The New York Times
deixés constància de les trobades del seu entorn amb autoritats russes. “Estarem al
seu costat en totes aquelles
accions que cregui convenient”, va dir la portaveu del
grup, quan li van preguntar si
JxCat aprova els contactes
amb règims autoritaris per tirar endavant el procés independentista.

