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LaComissió per alDiàleg es reuneix
avui ambel presidentPuigdemont
La degana Eugènia Gay es va entrevistar ahir amb el cap de gabinet de Rajoy

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

La necessitat de diàleg imediació
guanya adeptes cada dia que pas
sa encara quepersisteix l’escepti
cisme sobre els seus resultats
pràctics. No hi ha senyals de cap
moviment ni a la Comissió Euro
pea ni al Vaticà, malgrat les dife
rents peticions que es formulen
des de Catalunya, i l’única pro
posta que està generant una res
posta positiva és la de laComissió
IndependentdeMediació,Diàleg

i Conciliació impulsada des del
Col∙legi de l’Advocacia de Barce
lona.
Per avui hi ha prevista una reu

nió a les sis de la tarda al Palau de
la Generalitat entre membres
d’aquesta comissió i el president
Carles Puigdemont. No se’n co
neixen més detalls però se sap
que hi assistiran, entre d’altres, la
mateixa degana dels advocats i el
secretari general de CC.OO., Ja
vier Pacheco, que així ho ha con
firmat.
La jornada d’ahir va ser intensa

per a la degana del col∙legi,Maria
Eugènia Gay, que es va desplaçar
fins aMadridpermantenir entre
vistes al més alt nivell i amb gran
discreció amb representants dels
principals partits polítics. Segons
va poder saber aquest diari, la de
gana va ser a la Moncloa, on va
mantenir una trobada amb Jorge
Moragas, director del Gabinet de
la Presidència del Govern, mal
grat queno es va poder confirmar
de fonts oficials. Les diferents re
unions celebrades al llarg del dia
es van fer a porta tancada, lluny

dels focus, i només va transcendir
la que vamantenir ambPodem, ja
que el diputat d’Units PodemEn
Comú Podem Xavier Domènech
vadifondreuna foto de la trobada
amb la degana acompanyada del
text: “Ple suport i tota l’ajuda a la
proposta”.
La degana dels advocats barce

lonins també va visitar la seu del
PSOE, on es va entrevistar amb el
seu secretari general, Pedro
Sánchez, i més tard es va reunir
ambel diputat del PDECatCarles
Campuzano. Tampoc no va

transcendir res d’aquestes troba
des, ni per part dels represen
tants de la comissió ni dels partits
polítics.
MariaEugèniaGay també es va

posar en contacte amb la seva ho
mòloga madrilenya, Sonia Gum
pert, perquè es creï una altra co
missió mediadora a la capital
d’Espanya amb els mateixos ob
jectius. Un portaveu del Col∙legi
d’Advocats de Madrid va indicar

que s’està estudiant el seu possi
ble “format”, però que de mo
ment no s’ha pres cap decisió.
El Col∙legi de l’Advocacia de

Barcelona encapçala aquesta co
missió en què tambéparticipen el
presidentde l’advocacia catalana,
Carles McCragh; el secretari ge
neral d’UGT a Catalunya, Camil
Ros; el secretari general de Co
missions Obreres a Catalunya,
Javier Pacheco; el rector de la
Universitat de Barcelona, Joan
Elias; la rectora de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Marga
rita Arboix; el president de Pi
mec, Josep González; el presi
dent de la Cambra de Comerç de
Barcelona,Miquel Valls; el presi
dent de l’Associació per a les Na
cions Unides a Espanya, Eduard
Sagarra i el degà del Col∙legi
d’Economistes, Joan B. Casas.
Desde la comissió s’insta elGo

vern de Catalunya i el Govern
central, així com a tots els grups
del Parlament i del Congrés de
diputats, al “restabliment del
funcionament ordinari de les ins
titucionsd’autogoverndeCatalu
nya, descartant per totes les parts
qualsevol decisió immediata so
bre el model polític organitzatiu”
i a “crearunaatmosferaper acon
seguir lanormal convivència amb
el restabliment de les Forces i
Cossos de Seguretat de l’Estat a
Catalunya a la situació anterior a
les actuacions desplegades com a
conseqüència de la convocatòria
de l’1O”. c

La comissió també
es va reunir aMadrid
ambPedro Sánchez,
Carles Campuzano
i Xavier Domènech

CARLOS GALLARDO

Les peticions de negociació també es van traduir en alguna pancarta com aquesta, que es va penjar ahir a la Gran Via de Barcelona

La qüestió catalana

J. PLAYÀ Barcelona

Durant el dia d’ahir es van afegir
a la Comissió Independent per a
la Mediació, el Diàleg i la Conci
liació una cinquantenad’entitats,
escoles i universitats de Catalu
nya. L’escalada de tensió entre el
Govern central i la Generalitat, la
imminència del ple del Parla
ment de dilluns vinent i les con
tundents declaracions dels diri
gents del PP han reforçat la idea
de la comissió que és necessari
“trobar una sortida pactada a la
situació política actual”.
Entre les noves adhesions re

budes ahir destaquen les de dife
rents col∙legis professionals, en

tre els quals els farmacèutics, els
veterinaris, els graduats socials,
els criminòlegs, els censors i ju
rats de comptes, els agents co
mercials i els doctors i llicenciats
en filosofia i lletres i ciències. En
el pla laboral destaca el suport de
la USO, el tercer sindicat en im
portància, que se suma a laUGT i
CC.OO., que ja formaven part del
grup inicial. També ho ha fet la
patronal Cecot, que ho ha justifi
cat davant la negativa de la Co
missió Europea a intervenir. I
després d’una reunió dels rectors
d’universitats catalanes feta ahir
al matí hi va haver l’adhesió en
bloc de tots els centres d’ense
nyament superior de Catalunya.

D’aquesta manera, a la UB i a la
UAB s’hi afegien la UPC, la UPF,
la UOC, la UdG, la UdL, la URV i
les privades (laURL, l’Abat Oliba
CEU i la Internacional).
També van voler expressar el

seu suport entitats tan diverses
com la Fundació Ernest Lluch,
Barcelona Oberta, la Fundació
Catalunya Voluntària, Unió de
Federacions Esportives de Cata
lunya o Sport Cultura Barcelona.
Des del Col∙legi d’Advocats s’ha
obert la comissió a adhesions a
títol individual.
El president del FC Barcelona,

Josep Maria Bartomeu, va asse
gurar ahir que el club vol cons
truir ponts de “diàleg, respecte i
esport” per poder arribar pacífi
cament a una solució “política”
des del “màxim respecte” a la vo
luntat majoritària dels catalans.
“Parlant s’entén la gent”, va dir el
president.
Al llarg del dia altres entitats

s’han afegit a la petició de diàleg,
malgrat que no totes s’han adhe
rit a aquesta comissió. És el cas

del Consell Evangèlic de Catalu
nya, que demana que “si no
s’aconsegueix aquesta sortida
pactada entre les parts es recorri
a instàncies superiors internaci
onals per aconseguirho”.
El Col∙legi de Politòlegs i Soci

òlegs de Catalunya ha demanat
amb urgència una mediació in
ternacional, i que aquesta sigui
aliena a la Unió Europea. El co
municat afirma que “quan el

conflicte roman les diferències
s’han de dirimir a través del vot
parlamentari o en referèndum,
però mai a través de la violència,
la por i la coacció”. Si bé no es
pronuncia sobre l’estatus polític
de Catalunya, el col∙legi defensa
que totes les opcions (autono
misme, federalisme, república
catalana, entre d’altres) són legí
times”. Aquesta negociació, asse
guren, s’hauria de produir des
prés d’haver negociat les
condicions enquè es farà aquesta
mediació, “a fi que les parts en
conflicte estiguin en igualtat de
condicions”. I, a diferència de la
proposta dels advocats, que
exigeix gestos dels dos executius
com la de no prendre cap decisió
immediata sobre el model polític
organitzatiu i la retirada de les
forces de seguretat desplaçades,
aquest col∙legi assenyala que no
“es poden imposar condicions
polítiques inicials a qualsevol de
les parts que les faci entrar en les
negociacions en posició subordi
nada”.c

Arriben noves
adhesions a la iniciativa
dels advocats

PÚBLIQUES I PRIVADES

Les 13 universitats
catalanes se sumen
a la proposta
demediació

CREIX LA LL ISTA

Entre els nous
suports, la USO,
la Cecot i molts
col∙legis professionals
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