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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 19 DE DESEMBRE DEL 2013

L’APUNT

Cop de peu
cap endavant
Montse Oliva

Rubalcaba ha ideat l’estratagema de proposar una reforma de la Constitució conscient que predica al desert.
Però tant li fa! Li serveix per poder vendre que el PSOE
té una resposta “amable” a les demandes sobiranistes,
mentre el PP no té res a oferir. Tot plegat, política de paraules, i no de fets. Perquè a l’hora de la veritat el socialisme admet que no pensa posar bastons a les rodes al

camí escollit per Rajoy de deixar que sigui Mas qui acabi
engolit pel “monstre” que asseguren que ell mateix ha
creat. El PP i el PSOE s’ho juguen tot a la carta que el
president frenarà la consulta i acabarà convocant plebiscitàries. I l’endemà, què? Això, diuen, són figues d’un
altre paner. És a dir, que l’únic pla que tenen és el de
guanyar temps com sigui.

Congrés
El president de la Generalitat, Artur Mas, durant la sessió de control al Parlament ■ QUIM PUIG

Mas insta el PP a no usar la
llei com a “dic de contenció”
de la voluntat democràtica
a El president remarca que si les normes no tinguessin “esperit” les dones no
votarien i hi hauria esclaus a Diu que no “preveu” un avançament electoral
O.A.-E.
BARCELONA

Tret de sortida al centenari de la Mancomunitat
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Les frases
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Mai he dubtat que
el líder de l’oposició
[Pérez Rubalcaba] no
està en contra del dret
d’autodeterminació”

“L’actualització
de la Constitució no
és una tasca fàcil,
però crec que l’hem
d’emprendre”

Mariano Rajoy

Alfredo Pérez Rubalcaba

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

SECRETARI GENERAL DEL PSOE
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“El govern britànic
abraça el vot,
i vostès el vet;
ells la democràcia i
vostès la prohibició”

“A vostès, tot això els
permetrà passar-se
dos anys parlant d’un
impossible dret a
decidir i de res més”

Alfred Bosch

José M. García-Margallo

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

MINISTRE D’AFERS EXTERIORS

Després de l’acord de dijous sobre la consulta, el
ple del Parlament va respirar una calma inusitada.
Durant la sessió de control, l’únic flanc de crispació nacional el va obrir la líder catalana del PP, Alícia
Sánchez-Camacho, amb
l’enèsim avís al govern que
si desacata el previsible
vet del Congrés a la cessió
de les competències a Catalunya per convocar el referèndum quedarà “fora
de la democràcia”. Finalment, el ple extraordinari
en què s’aprovarà la proposta de CiU, ERC, ICVEUiA i la CUP per portar la
proposició de llei a la cambra baixa se celebrarà el
16 de gener vinent.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va in-

La Diputació de Barcelona va
iniciar ahir el programa d’actes que durant tot l’any que
ve commemorarà el centenari de la Mancomunitat de Catalunya. Ho feia aprofitant
que ahir feia 100 anys de
l’aprovació del decret estatal
per crear la institució, consti-

tuïda el 6 d’abril del 1914, i
que ahir tant el president de
la Diputació, Isidre Esteve,
com el conseller Francesc
Homs, van situar com el punt
zero de la recuperació de
l’autogovern perdut el 1714,
l’altre any totèmic d’aquests
mesos previs a la data fixada

per la consulta sobiranista.
Per Homs, la creació de la
Mancomunitat acredita “la
capacitat de construir consens polític” de Catalunya i
també que la seva “vocació
d’autogovern ni és nova ni
producte de la crisi, sinó
que ve de lluny”.■ I.V.

sistir als populars que no
poden utilitzar les lleis
com a “dics de contenció”
de la “voluntat democràtica” de Catalunya. De fet,
va subratllar que si les
normes no tinguessin “esperit” les dones no podrien votar i els esclaus
continuarien
sent-ho.
També va retreure a Mariano Rajoy que li assegurés per carta l’establiment d’un diàleg “sense

data de caducitat” i ara,
en canvi, rebutgi negociar
els termes de la celebració
de la consulta. “Quin valor
tenen els escrits del senyor Rajoy?”, va preguntar a Camacho.
El president de la Generalitat es va tornar a mostrar convençut que, malgrat tot, “la consulta es farà”, i que s’ajustarà als
“marcs legals que existeixin”. En aquest sentit, tot i

haver situat les plebiscitàries com a possible pla B en
cas que Rajoy impugni al
Tribunal Constitucional la
futura llei catalana de consultes, Mas va assegurar
que “no té previst” convocar unes eleccions anticipades. El líder d’ERC,
Oriol Junqueras, va demanar al govern que l’acord
nacional s’ampliï a altres
àmbits, com les relacions
laborals o l’àmbit local. ■

