
l vicepresident de la Ge-
neralitat i conseller de
Polítiques Digitals i Ter-
ritori, Jordi Puigneró

(Sant Cugat, 1974), rep El Punt
Avui al seu despatx del Palau, al
costat del Saló Sant Jordi.

Què s’ha de revisar del pacte
entre Junts per Catalunya i
ERC? El seu partit demanava
una reunió urgent amb el pre-
sident, Pere Aragonès. La ur-
gència en què ha quedat?
Està demanada, és la reunió per
veure com queda la legislatura,
que va començar amb una in-
vestidura amb unes majories i
ara estem en un moment en el
qual un dels acords, entre ERC
i la CUP, ens agradaria saber
com ha quedat. Aquest acord
garantia l’estabilitat de la legis-
latura i, per tant, això altera el
que podia ser l’objectiu del 52%.
Nosaltres serem exigents amb
el compliment del nostre acord
amb ERC, però perquè es pugui
dur a terme ens cal estabilitat.
Jo vull saber si l’acord entre
Junts i ERC està garantit.

Qui és el soci preferent del go-
vern?
És la mateixa pregunta que jo he
fet al president Aragonès. Hau-
ria de ser la CUP. Un cop s’ha
vist que la CUP ha tombat via es-
mena a la totalitat l’acord que te-
nia amb ERC, s’ha de preguntar
com queda la legislatura des de
la perspectiva de l’estabilitat.

Què li ha respost?
Que hem de seure i veure com
abordem aquesta legislatura.
Nosaltres tenim un acord amb
ERC que s’ha de complir. El

E
seu acord amb la CUP és el seu
acord amb la CUP; sobre aquest
acord jo no tinc res a opinar
més enllà que garanteixi l’esta-
bilitat del govern. El que està en
risc ara és aquesta estabilitat, si
realment el govern en té o no.

Comptar amb els comuns per
aprovar el pressupost és el pre-
ludi d’un tripartit?
En política hem vist moltes co-
ses aquests darrers deu o quin-
ze anys. No m’atreviria a fer cap
pronòstic, però és un mal símp-
toma. Més que el preludi d’un
tripartit, el que em preocupa és
que s’hagi esquerdat el 52%,
que era el que havíem de garan-
tir en aquesta legislatura. Si ai-
xò es trenca, l’independentisme
haurà de fer una reflexió.

El govern està cohesionat?
És un govern que neix amb unes
majories i arriba la llei més im-
portant de l’any i aquestes majo-
ries no hi són. Ens hem de pre-
guntar com queda l’estabilitat
del govern, perquè al final el go-
vern pot estar unit, però neces-
sita estabilitat parlamentària i
poder tirar endavant el full de
ruta pactat entre Junts i ERC.

La presidenta del Parlament,
Laura Borràs, diu que els
acords s’han de complir. L’acord
d’ERC amb la CUP preveia que
el president se sotmetria a una
qüestió de confiança el 2023.
S’hi ha de sotmetre?
El que nosaltres hem d’exigir a
ERC i al president Aragonès és,
en tot cas, com queda l’estabili-
tat de la legislatura; els acords
d’ERC amb la CUP a nosaltres
no ens vinculen. Per tant, ja s’ho
faran ERC i la CUP. El que sí que
ens preocupa és, si aquest acord
ja no existeix, com queda l’esta-

bilitat. Nosaltres vam fer presi-
dent Pere Aragonès amb unes
condicions i volem saber si
aquest acord amb ells es podrà
garantir al llarg de la legislatura
o no. Si hi ha coses d’aquest
acord que es comencen a perdre
en votacions al Parlament, tin-
drem un problema.

La CUP reclama aclarir l’horitzó
per posar data a un referèn-
dum. Per què no?
Quin tipus de referèndum?
Perquè ja en vam fer un, vam
obtenir un resultat i tenim un
mandat. Què pot canviar el
mandat del referèndum de l’1
d’octubre? Un instrument que
ens permeti assolir l’objectiu.
Tornar a fer el mateix referèn-
dum no tindria sentit. S’ha de
buscar l’instrument, i per això
hi ha plantejat l’embat demo-
cràtic. Definir aquest embat en
la segona part de la legislatura
era el que havíem acordat els
tres partits del 52%. La CUP
pot plantejar aquesta proposta,
però té nou diputats i els altres
dos partits en tenen 33 i 32.
Això ha de ser fruit d’una nego-
ciació. Hi pot haver diferents
opcions.

Sembla que tots plegats estan
encallats a saber quin és el
millor camí a seguir a partir
d’ara cap a la independència.
Vostè el té clar?
La meva opinió personal sobre
el camí que hauríem de seguir
pot ser important, però el que
ho és segur és que el conjunt de
l’independentisme defineixi un
camí. De camins, n’hi ha, senzi-
llament es tracta d’acordar-los.
El que no pot passar és que ca-
dascú vulgui fer un camí dife-
rent. Cal unitat estratègica per
definir el camí a seguir, els ins-

truments per culminar el que
va significar l’1-O. Si ara no
existeix una unitat política o
electoral, com a mínim hi ha
d’haver una unitat estratègica.
Per poder culminar el procés hi
ha diferents camins a explorar,
diferents del de l’1-O, perquè ja
l’hem fet i ja en sabem el resul-
tat. Més enllà que tothom vagi
posant propostes sobre la taula,
el que cal és que seiem i definim
què vol dir l’embat democràtic i
quines mesures concretes po-
den portar a la culminació.
Junts per Catalunya té molt
clar que l’Estat espanyol ha dei-
xat de ser l’estat dels catalans i
en necessitem un de nou. L’Es-
tat espanyol no defensa els inte-
ressos dels catalans; ho estem
veient amb la llengua, el finan-
çament, la mobilitat...

El president Aragonès ha d’anar
a les conferències de presi-
dents autonòmics?
Nosaltres només hem de ser en
aquelles reunions en què hi hagi
temes rellevants a defensar per a
Catalunya. Per anar a fer-se fotos
i a discutir solucions de cafè per
a tothom diluït i dolent, no hi ha
de ser. Perquè, si no, entrem en
el joc d’un model que no és el bila-
teral. Nosaltres vam decidir que

a les reunions bilaterals hi se-
rem. El cafè per a tothom ja
l’hem tastat i és molt dolent.

Creu que a Pedro Sánchez li in-
teressa que siguin més efecti-
ves les comissions bilaterals
que la taula de diàleg?
Potser sí, però el que és clar és
que el govern i la societat cata-
lana no han estat deu anys ba-
tallant amb un estat que ha re-
nunciat a ser el dels catalans
per conformar-se ara amb la
gestió de qualsevol engruna
competencial, perquè s’ha de-
mostrat que no són de fiar.
L’Estat espanyol té un proble-
ma de confiança de cara a la ciu-
tadania de Catalunya, no és de
fiar, i quan tens algú al davant
que no és de fiar ja no vols co-
brar a crèdit, sinó al comptat.
El crèdit s’ha acabat, almenys
pel que fa a JxCat. Després de
40 anys de democràcia, és evi-
dent que l’Estat espanyol no-
més entén el llenguatge de co-
brar al comptat, perquè no com-
pleix mai el que promet ni exe-
cuta mai el que acorda, i la pa-
ciència se’ns ha acabat... Tam-
poc no esperem un canvi d’acti-
tud de l’Estat en aquest sentit.
Tinc la sensació que a nosal-
tres ens diuen que ens hem

Emili Bella / Carles Sabaté
BARCELONA

PACTE · “Vam fer president Pere Aragonès i volem saber si l’acord es podrà
garantir tota la legislatura” DIÀLEG · “L’Estat ni compleix el que promet ni
executa el que acorda. Els que estan tot el dia instal·lats en la confrontació són
ells” PRAT · “Si no fem res, el nostre aeroport intercontinental serà Barajas”
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d’oblidar de la confrontació,
però els que hi estan tot el dia
instal·lats són ells.

ERC ha presentat al Senat es-
menes per intentar garantir el
català en plataformes com Net-
flix. Què n’hauria de treure, l’in-
dependentisme, de la negocia-
ció del pressupost?
El 6% a Netflix són engrunes.
L’Estat espanyol ha de comen-
çar a entendre que el tema del

català a l’escola i del català en
general és una línia vermella
per a la ciutadania de Catalu-
nya. Potser s’hauria de tombar
un pressupost perquè ho apren-
guessin. És molt més important
en aquests moments donar un
missatge que el català pot ser
un element de desestabilització
per a Espanya. Potser s’hauria
de fer caure un pressupost per-
què ho entenguessin. Si el go-
vern espanyol no és capaç no

només de deixar d’atacar el ca-
talà, sinó de blindar-lo perquè
això no passi, de la mateixa ma-
nera que s’ha enfrontat al poder
judicial pels indults, si no és ca-
paç de fer-ho per la llengua cata-
lana, potser el millor missatge
que li podríem enviar des de l’in-
dependentisme és que el pres-
supost no s’aprovarà.

El missatge del govern de l’Es-
tat és que les sentències, com

la del 25% de classes en caste-
llà a l’escola, s’han de complir.
També hi va haver una sentèn-
cia per als empresonats i, des-
prés, un indult. Quan es vol, es
troben solucions. Cap indepen-
dentista entendria donar esta-
bilitat a l’Estat amb l’ofensiva
que s’està produint contra el ca-
talà. Ara hi ha un pressupost en
joc, i ja no és el 6% de Netflix, es-
tem parlant del català a les es-
coles i del sistema d’immersió.

El millor missatge que es podria
enviar a l’Estat espanyol és que,
si això no es corregeix, si aques-
ta ofensiva contra el català con-
tinua i no es blinda la llengua,
tindran inestabilitat, i la prime-
ra mesura podria ser que no
s’aprovés el pressupost. Els par-
tits que tenen a l’abast poder
donar aquesta estabilitat políti-
ca i pressupostària ho han de
fer palès al Congrés, que és on
fa més mal i, per tant, aquest
pressupost no es pot aprovar.
Si no hi ha el compromís de l’Es-
tat no només per no atacar el
català, sinó per blindar-lo de
manera definitiva, l’Estat no
mereix tenir estabilitat pressu-
postària. Els partits indepen-
dentistes o catalanistes que te-
nen la clau l’han d’utilitzar. I no
s’hi val a presentar quatre es-
menes a la llei de l’audiovisual,
el que cal és abordar la defensa
del català de manera integral.

El Departament de Polítiques
Digitals treballa en un projecte
perquè les màquines parlin i
entenguin el català. Quan esta-
rà enllestit?
És un projecte en què vam co-
mençar a treballar fa un any i
espero que a principis d’aquest
2022 en puguem fer la presen-
tació oficial. Necessitarem veus
amb diferents varietats dialec-
tals. Farem una campanya de

Passa a la pàgina següent

CATALUNYA
SERÀ
DIGITAL O
NO SERÀ
El vicepresident i
conseller Puigne-
ró ha estat sem-
pre un defensor de
la digitalització del
país i de la neces-
sitat d’aprofitar
les noves tecnolo-
gies. Incomprès,
fins i tot, els fets li
van donar a poc a
poc la raó, en àm-
bits com la ciber-
seguretat, l’exten-
sió de la fibra òpti-
ca i el teletreball.
Tampoc creu en
les casualitats en
comprovar la pro-
cedència i les da-
tes dels intents de
bloqueig dels sis-
temes informàtics
d’institucions ca-
talanes, com el de
la UAB i els del go-
vern mateix. És
una altra manera
d’intentar des-
prestigiar l’auto-
govern.
■ JUANMA RAMOS

Si l’Estat no blinda el
català, el pressupost
no es pot aprovar i
s’ha de reflectir en
l’estabilitat política

❝
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recerca de voluntaris per la llen-
gua per ensenyar català a la mà-
quina. Cada vegada hi ha més
relació persona-màquina. Al
mòbil, Alexa, Siri, l’ascensor, la
torradora... Durant massa anys
els catalanoparlants, davant
d’una persona que parla caste-
llà, hem canviat al castellà. Se-
ria el súmmum que ara canviés-
sim d’idioma amb una màquina.
Hem de treballar perquè les mà-
quines entenguin i parlin el ca-
talà. Estem fent un projecte
molt potent en l’àmbit de la in-
tel·ligència artificial i la super-
computació per crear un cor-
pus, una intel·ligència artificial
catalana que pugui ser utilitza-
da per a qualsevol màquina. Es-
tem intentant també que s’in-
cloguin dins d’aquesta intel·li-
gència artificial les diferents va-
riants del català, balear i valen-

cià, perquè aquest és un projec-
te que entronca amb la unitat
de la llengua. Estem fent que
aquesta màquina aprengui ca-
talà, li estem donant continguts
perquè vagi perfeccionant i mi-
llorant el seu nivell de català
perquè pugui mantenir una
conversa o entendre el que se li
diu i donar respostes.

Veu voluntat al govern espanyol
per traspassar Rodalies de ma-
nera integral?
Ens hem donat d’aquí a l’estiu
per veure si aquesta voluntat
existeix. El que no faré és ac-
ceptar un traspàs de fireta com
ja va ser el del 2009, perquè
s’ha demostrat que no és possi-
ble gestionar Rodalies només
amb els horaris i posant el preu
dels bitllets. Nosaltres tenim
experiència gestionant el ser-
vei de trens a Catalunya. Ferro-
carrils de la Generalitat és una

història d’èxit. Allà on arriben
els FGC, les diferències amb el
servei de Renfe són evidents,
en freqüència, seguretat, nete-
ja, puntualitat... No ens confor-
mem que ens traspassin ara el
personal de les estacions, no
cal. Volem que els catalans tin-
guin un bon servei de Rodalies,
que ara no tenen. I s’ha demos-
trat que l’Estat és incapaç de
donar aquest bon servei. Si no
en saben, o no volen, o no po-
den, que ens ho traspassin i
deixin que ho provem nosal-
tres. No podem continuar així,
amb aquest servei de Rodalies
desastrós. Si l’Estat no es pren
seriosament Rodalies, ho hau-
rà d’explicar als ciutadans i,
quan arribin les properes elec-
cions, explicarem a la gent com
gestiona un mateix servei a Ca-
talunya l’Estat i com ho fem
nosaltres, perquè ho podem
comparar.

La setmana passada va caure
un mur a la línia de Terrassa.
Va caure un mur i en menys de
72 hores ho vam arreglar. La lí-
nia va tornar a funcionar a la
perfecció i mentrestant hi havia
autobusos que cobrien el servei.
D’incidents de Rodalies Renfe a
Catalunya, en tenim cada dia.
En el fons, es traurien un pes de
sobre. Ara ho veurem amb les
autopistes. Veurem com manté
l’Estat les seves després de la fi
dels peatges i com manté la Ge-
neralitat les seves i tindrem una
altra comparació. L’Estat espa-
nyol ha renunciat a ser l’estat
dels catalans. Dins l’Estat espa-
nyol, els catalans som clarament
espanyols de segona. És un molt
mal negoci formar part de l’Es-
tat. Des d’una perspectiva eco-
nòmica, no puc entendre que hi
hagi gent que prefereixi que la
cosa pública la gestioni l’Estat a
Catalunya i no la Generalitat. 

Sobre l’aeroport del Prat, hi ha
marge perquè s’obri una nova
finestra d’oportunitat?
La finestra l’ha d’obrir l’Estat. És
indubtable que a Catalunya, si
no treballem per tenir un aero-
port a l’altura del segle XXI, el
que li acabarà passant és que el
seu aeroport intercontinental
serà Barajas. Si això és el que vo-
len alguns... De solucions, n’hi
ha. La proposta d’Aena és evi-
dent que no és la que s’havia de
fer, però hi ha d’haver una pro-
posta que tingui en compte que
l’aeroport s’ha d’ampliar. Amb
només una pista llarga ja pots fer
els intents que vulguis, que no
tindràs un hub intercontinental.
Si hi ha partits o actors al país
que consideren que això no és
important, és la seva posició, pe-
rò llavors no ens podem queixar
que cada cop que hem d’anar a
qualsevol punt del món hàgim de
volar via altres aeroports.

Ve de la pàgina anterior

“El 6% a Netflix són engrunes”
Jordi Puigneró Vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Es pot ampliar l’aeroport sense
trepitjar els espais protegits?
Es poden fer ampliacions de l’ae-
roport sense tocar la llacuna de
la Ricarda i afectant el mínim la
zona protegida, el mínim, que

vol dir la de menys valor. Es po-
den fer propostes en aquest sen-
tit, però es tracta que tothom
n’estigui convençut i sospesar
què és més important. Fa vint
anys es va desviar un riu per am-

pliar el port, un riu!, i ara estem
parlant de tocar uns metres.

Ara hi ha més consciència am-
biental.
D’acord, però tocaríem 100 o

200 metres. Jo, personalment,
a la ministra li vaig posar una lí-
nia vermella, que és que la llacu-
na de la Ricarda no es toca, que
és la zona més important a pro-
tegir. I de la resta, l’únic que
diem és: parlem-ne per veure
quines opcions hi ha i mirem de
veure que tingui el mínim im-
pacte possible. No volem afectar
en cap cas zones de la Xarxa
Natura 2000, però igual que
hem intentat amb la pandèmia
fer compatibles salut i econo-
mia, perquè si només féssim cas
dels metges hauríem d’estar
tots tancats a casa, amb el tema
ambiental hem de mirar de te-
nir una visió no radical en cap
dels dos extrems. No es pot trin-
xar la Ricarda, i no acceptarem
cap proposta que la trinxi, però
a la vegada hem de tenir molt
present que, si no fem res, no
tindrem un aeroport interconti-
nental i que el nostre aeroport
intercontinental serà Barajas.
Si Catalunya fos un estat ja el
tindríem, aquest aeroport inter-
continental. Jo, si el ministeri
obre una finestra d’oportunitat,
seuré a negociar-la, però aquí
n’ha d’estar tothom convençut,

perquè hi ha partits al Parla-
ment de Catalunya...

I al govern...
S’haurà de preguntar al soci de
govern, però crec que amb les
seves votacions al Parlament
han demostrat quina posició
tenen. I ho lamento, perquè és
una posició que va clarament
en contra del progrés econò-
mic de Catalunya. Volar, conti-
nuarem volant, i no voler tenir
un aeroport del segle XXI ens
condemna i condemna la nos-
tra economia. Els turistes vin-
dran amb l’actual model, que
és el que promou un aeroport
turístic. Precisament per fugir
d’un aeroport turístic hem
d’anar cap a un aeroport inter-
continental, que atrau altres
tipus de vols. En l’àmbit dels
negocis, fer una escala és per-
dre competitivitat. Estic obert
a continuar-ne parlant si el go-
vern espanyol fa una proposta
raonable que vulgui negociar,
no una proposta com la que va
fer Aena. ■

Llegiu l’entrevista sencera a
www.elpuntavui.cat�
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