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Aragonès: “Aquesta ha de ser la legislatura de la sortida 
política i democràtica al conflicte” 
 
 

• Assegura que, després dels resultats del 28A, “Sánchez ja no té excuses 
per no dialogar”  
  

• Proposa com a opció un referèndum d’autodeterminació i demana 
“valentia” a Pedro Sánchez per reunir-se amb Oriol Junqueras a la presó 
 

• Valora positivament les dades conegudes avui sobre la reducció de l’atur, 
i afirma que “ara el repte és l’augment dels salaris” 
 

 
El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha 
afirmat avui que la prioritat del Govern és que “aquesta sigui la legislatura de la sortida 
política i democràtica al conflicte”. En una entrevista al programa “Aquí, amb Josep 
Cuní” de la Cadena Ser, Aragonès s’ha mostrat partidari de reprendre al més aviat 
possible el diàleg amb el Govern espanyol. “Havíem fet una feina que es va 
interrompre quan hi va haver la manifestació de la Plaza Colón, però la dreta que la va 
convocar ha estat clarament derrotada a les urnes”, conclou Aragonès. Per això, ha 
assegurat, “ara no hi ha excuses per no asseure’ns a parlar; això no ho resoldrem ni 
en una setmana ni en dues, ni potser en mesos, però ens hi hem de posar”. 
 
Respecte a les fórmules d’articulació d’aquesta sortida política, el vicepresident ha 
esmentat la possibilitat d’una votació que inclogui com a opció la independència, “és a 
dir, un referèndum d’autodeterminació”. Preguntat pels possibles interlocutors del 
Govern en aquest diàleg amb l’Estat, el vicepresident ha considerat que “n’hi poden 
haver diversos”. I, en aquest sentit, ha apel·lat a la “valentia” de Pedro Sánchez i li ha 
demanat “que vagi a la presó de Soto del Real per reunir-se amb Oriol Junqueras”. 
Aragonès ha reiterat un cop més la situació de presó preventiva injusta que viuen els 
presos catalans des de fa un any i mig, i s’ha mostrar convençut que la decisió final del 
Tribunal Suprem “sigui quina sigui, tindrà un impacte polític”. “No sembla que tindrem 
una sentència absolutòria que retorni a la política el conflicte polític”, ha lamentat.  
 
Pel que fa a la decisió del mateix Tribunal favorable a les candidatures a les eleccions 
europees de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, el vicepresident 
considera que “una flor no fa estiu” perquè la justícia espanyola “està donant moltes 
mostres de parcialitat”. Aragonès ha posat com a exemple el judici als polítics 
catalans, “un judici que té una part d’espectacle i d’incongruències manifestes, perquè 
s’estan investigant els mateixos fets des de procediments diferents. S’està fragmentant 
la causa i això provoca indefensió”, ha reblat. 
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“Tornarem a demanar la derogació de la reforma laboral” 
 
El vicepresident també s’ha referit a les dades d’evolució del mercat de treball 
publicades avui pel ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, segons les 
quals l’atur a Catalunya es redueix en 14.142 persones a l’abril. Tot i que n’ha fet una 
valoració positiva, “el repte avui és acompanyar aquesta reducció de l’atur amb un 
augment dels salaris, que continuen devaluats; avui tenim un PIB català que supera en 
30.000 milions el d’abans de la crisi, però els salaris en termes reals estan estancats”, 
ha afegit. Aragonès també ha citat algunes de les accions que està portant a terme el 
Govern per fer front a aquesta situació, com ara “l’impuls al Pacte Nacional per la 
Indústria, el desenvolupament de la Formació Professional o el desplegament 
d’infraestructures de comunicacions estratègiques que ens han de fer més 
competitius”.  
 
Finalment, el vicepresident també ha recordat que la reforma laboral té un impacte 
directe sobre la devaluació salarial “i per això tornarem a demanar la derogació de la 
darrera reforma. Ho vam proposar els deu mesos que el PSOE va estar al Govern i 
tornarem a proposar-ho”.   
 


