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FRANCESC CASALS

HOMS EVOCA EL 
REFERENT DE LA 
CENTENÀRIA 
MANCOMUNITAT
Barcelona q Ahir es va complir un 
segle des que el Govern espanyol 
va aprovar el decret que va 
permetre la unió de les quatre 
diputacions provincials catalanes 
en la Mancomunitat, institució la 
creació de la qual va suposar el 
primer reconeixement de la 
personalitat i la unitat territorial de 
Catalunya des del 1714. Una fita 
que el conseller de Presidència, 
Francesc Homs (a la foto, amb 
Salvador Esteve), va citar com a 
referent ineludible del procés actual 
durant un acte de commemoració 
que va tenir lloc a la Diputació de 
Barcelona.

	 La	dirigent	popular	va	recordar	
a	Mas	que	la	«democràcia»	també	
significa	acatar	la	majoria	contrà-
ria	al	dret	a	decidir	de	Catalunya	
que	existeix	al	Congrés,	al	qual	
acudiran	els	grups	impulsors	de	
la	consulta	per	reclamar	la	transfe-
rència	de	competències	per	convo-
car	referèndums,	la	sol·licitud	de	la	
qual	s’aprovarà	el	16	de	gener.	Mas	
va	contraposar	la	resposta	concili-
adora	de	Rajoy	per	carta	fa	uns	me-
sos,	quan	va	deixar	la	porta	oberta	
al	diàleg,	amb	l’actitud	tancada	de	
les	últimes	setmanes.
	 El	president	també	va	brandar	
un	argument	habitual:	la	Constitu-
ció	no	es	pot	usar	com	a	paret,	s’ha	
d’adaptar	a	la	realitat.	Però	aques-
ta	vegada	va	revestir	la	reivindica-
ció	de	la	consulta	amb	un	caire	his-
tòric	al	recordar	que	la	rigidesa	le-
gal	no	ha	evitat	al	llarg	dels	segles	
trepitjar	drets	avui	inqüestiona-
bles:	«Si	les	lleis	fossin	només	lleis,	
les	dones	no	votarien	i	els	esclaus	
seguirien	sent	esclaus».	H
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EN SUPORT A LA CONSULTA
J Els partits del front sobiranista 
tenen previst presentar mocions 
a tots els ajuntaments catalans 
en suport al referèndum pactat 
per al 9 de novembre del 2014. 
Fonts del PSC asseguren que els 
seus grups municipals tindran 
llibertat per fixar la seva posició, 
excepte si els textos incorren en 
una flagrant il·legalitat. Així es 
proposen salvar les diferències 
internes al voltant de la consulta, 
que es fan més patents entre 
unes federacions i altres.

A BADALONA VOTARÀ ‘SÍ’
J No obstant, la direcció del PSC 
aconsella als seus regidors que 
presentin esmenes a les 
mocions o textos alternatius per 
subratllar la seva defensa del 
diàleg i d’una consulta legal i 
acordada per mantenir una 
actitud «proactiva» en el debat. 
En algun cas, com Badalona, el 
grup presentarà una moció 
conjuntament amb CiU i ICV-
EUiA a favor del pacte municipal 
pel dret a decidir, cosa que 
deixarà en minoria l’alcalde 
Xavier García Albiol, del PPC.

DEMÀ A BARCELONA
J El PSC assumeix que moltes 
mocions estaran pensades per 
furgar en la divisió dels 
socialistes, com el cas de la que 
ERC impulsarà demà al ple de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
L’objectiu és deixar patent una 
altra vegada la discrepància de 
la majoria de regidors del PSC 
amb el seu cap de files, Jordi 
Martí.

LLIBERTAT DE 
VOT AL PSC

mocions

Rajoy i Rubalcaba mostren la seva 
sintonia en contra de la consulta

PATRICIA MARTÍN
MADRID

P
rimer,	durant	la	recepció	
amb	motiu	del	35	aniversa-
ri	de	la	Constitució,	Maria-
no	Rajoy	i	Alfredo	Pérez	Ru-

balcaba	van	revelar	que	han	parlat	
algunes	vegades	sobre	la	possibili-
tat	de	reformar	la	Carta	Magna,	
malgrat	que	el	primer	es	tanca	en	
banda	a	introduir	cap	canvi	en	les	
actuals	circumstàncies.	Després,	fa	
just	una	setmana,	quan	els	partits	
catalans	pro	consulta	van	anunciar	
el	seu	pacte	al	voltant	de	les	pregun-
tes	a	formular	i	la	data,	el	no de	tots	
dos	a	un	referèndum	d’autodeter-
minació	va	semblar	igual	de	sonor.	
I	finalment	ahir,	durant	la	sessió	de	
control	al	Govern	al	Congrés,	el	pre-
sident	de	l’Executiu	i	el	cap	de	l’opo-
sició	van	escenificar	la	sintonia	que	
tots	dos	mantenen	al	voltant	del	re-
buig	al	dret	a	decidir.
	 El	sincronisme	es	va	veure	mag-
nificat	pel	fet	que	és	l’únic	assump-
te	en	què	tots	dos	semblen	estar	
d’acord.	Rubalcaba	va	aprofitar	l’úl-
tim	ple	de	l’any	per	fer	un	balanç	

Espanya podria vetar 
el reingrés d’Escòcia 
a la UE malgrat que 
té l’aval britànic

El líder del PSOE 
insisteix que s’ha 
d’«actualitzar» 
la Constitució

molt	negre	dels	dos	anys	de	legisla-
tura	del	PP,	que	es	resumeixen,	se-
gons	el	seu	parer,	en	«més	atur,	més	
impostos,	menys	drets	laborals	i	so-
cials	i	més	desigualtat».	Acusació	a	
la	qual	Rajoy	va	respondre	que	el	
«cop	més	gran	als	drets	de	tothom»	
el	va	fer	l’anterior	Govern	central,	
que	«no	es	va	assabentar	del	que	
passava	a	Espanya».
	 Enmig	d’aquests	retrets,	tots	dos	
van	fer	un	parèntesi	per	parlar	del	
procés	sobiranista,	a	iniciativa	de	
Rubalcaba,	que	va	voler	ressaltar	
la	«posició	inequívoca»	dels	socia-
listes	en	contra	del	dret	d’autode-
terminació,	però	també	allargar	la	
mà	a	Rajoy	perquè	tots	dos	busquin	

la	manera	d’«actualitzar»	la	Cons-
titució	com	a	via	per	abordar	«la	si-
tuació	difícil»	que	travessen	les	re-
lacions	entre	Catalunya	i	la	resta	
d’Espanya.	El	cap	de	l’Executiu	no	
va	recollir	aquest	guant	i	tan	sols	
va	aclarir	que	ell	no	ha	posat	«mai»	
«en	dubte»	que	el	PSOE	està	en	con-
tra	de	la	consulta.

L’ESCENARI INTERNACIONAL /	En	la	ma-
teixa	sessió,	el	ministre	d’Exteriors,	
José	Manuel	García-Margallo,	va	
respondre	a	la	pregunta	d’ERC	de	si	
Espanya	vetaria	la	«permanència»	
d’una	Escòcia	independent	a	la	UE	
amb	una	resposta	una	mica	ambi-
gua:	«La	posició	del	Regne	Unit	serà	
determinant	a	l’hora	de	fixar	la	po-
sició	d’Espanya».	Posteriorment,	
fonts	d’Exteriors	van	explicar	a	EL	
PERIÓDICO	que	Espanya	té	clar	que	
si	finalment	el	Regne	Unit	acaba	
rebel·lant-se	en	contra	de	la	consul-
ta	pactada	i	prevista	per	al	18	de	se-
tembre	del	2014,	i	assenyala	que	és	
il·legal,	l’Executiu	«no	tindria	més	
remei»	que	votar-hi	en	contra	(i	per	
tant	vetar-ho)	del	reingrés	d’Escòcia	
a	la	UE,	perquè	«així	ho	marquen	els	
tractats	de	la	Unió».	
	 No	obstant,	en	el	cas	contrari,	si	
la	consulta	compta	amb	l’aval	bri-
tànic	i	els	escocesos	voten	majori-
tàriament	a	favor	del	sí –cosa	que	
sembla	poc	probable	si	es	tenen	en	
compte	els	resultats	de	les	enques-
tes–,	l’Executiu	tot	i	així	en	podria	
vetar	la	incorporació.	«Espanya	
hauria	d’analitzar	llavors	si	la	se-
cessió	escocesa	afavoreix	el	procés	
d’integració	de	la	UE»,	van	assenya-
lar	les	mateixes	fonts.	H

33 Mariano Rajoy i Alberto Ruiz-Gallardón, ahir al Congrés.

JOSÉ LUIS ROCA

«No jugaré a dividir 
els espanyols»
33 «Estaré on he d’estar com a pre-
sident del Govern. Sóc com sóc, 
però tinc les idees molt clares. No  
jugaré a dividir els espanyols», va 
reiterar ahir a la nit Rajoy en el so-
par de Nadal del PP madrileny a Co-
llado-Villalba. «Som 46 milions 
d’espanyols amb la voluntat de se-
guir junts», va afegir, sense esmen-
tar Mas, davant militants i càrrecs 
com  Ana Botella, Esperanza Aguir-
re, Cristina Cifuentes, Ignacio Gon-
zález i Arias Cañete.
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