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PROCÉS SOBIRANISTA   EL DEBAT DEL 8 D’ABRIL

El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, va assumir ahir que «pre-
visiblement» el Congrés es nega-
rà a transferir a Catalunya la com-
petència per convocar referèn-
dums, però a continuació va ad-
vertir: «Es pot dir «no» a una llei
–en al·lusió a la que demana el

traspàs d'aquesta competència–,
però no es pot parar la voluntat del
poble de Catalunya». A un dia del
debat al Congrés sobre la petició
del Parlament de disposar de la
competència per convocar refe-
rèndums, Mas va llançar aquest
missatge en un acte solemne al
Saló Sant Jordi del Palau de la Ge-
neralitat per commemorar el cen-
tenari de la Mancomunitat de Ca-
talunya. 

Allà, Mas va garantir que el po-
ble català sempre s'expressarà de
manera «civilitzada, constructiva
i dialogant», però va donar per fet
que es mobilitzarà «no només al
carrer, sinó a tot arreu», en defen-
sa de les seves aspiracions. «Perquè
el que està passant a Catalunya,
encara que alguns no s'ho cre guin,
no és la dèria d’alguns sinó la vo-
luntat de molts. No és la voluntat
d'uns pocs líders eixelebrats», va
subratllar el president, que no
acudirà a Madrid a seguir el debat.

A més, el president català es va
referir a la Mancomunitat, creada
el 6 d'abril de 1914 –just ahir feia
100 anys–, per tal de reivindicar
que la voluntat de «pacte i d'ente-
sa» amb l'Estat ha estat en la his-
tòria recent una constant del go-
vern i les institucions catalanes. En
aquest sentit, Mas va sentenciar
que ara Catalunya es troba «a les

portes d'un altre moment impor-
tant», fent referència així al debat
del Congrés. «Previsiblement ens
diran que no, però fixeu-vos, ho dic
en nom de cent anys d'acció cata-
lanista i de voluntat de pacte amb
l'Estat. Si ens diuen que «no», di-
ran que «no» a una llei, però aquest
«no», no podrà parar la voluntat
del poble de Catalunya», va dir.

Seran els diputats Jordi Turull
(CiU), Marta Rovira (ERC) i Joan
Herrera (ICV-EUiA) qui represen-
taran a la Cambra Baixa la pro-
posta del Parlament de demanar

la transferència de les competèn-
cies per convocar referèndums a
través de l'article 150.2 de la Cons-
titució, amb l'objectiu de celebrar
una consulta el 9 de novembre.
Mas es va mostrar convençut que
aquesta delegació catalana anirà al
Congrés «amb voluntat d'entesa i
de pacte», i com a prova d'això va
recordar que la proposició de llei
apel·la a la Constitució per sol·li-
citar aquest traspàs. «Espero que
hi hagi bon to i que Catalunya sà-
piga explicar-se», va comentar.

El president va subratllar la con-

tinuïtat històrica de Catalunya en
la seva voluntat d'autogovernar-se,
i va reivindicar el llegat de perso-
natges il·lustres com Enric Prat
de la Riba o Francesc Macià, alhora
que va recordar que un els reptes
de Catalunya és dotar-se d'una
Hisenda pròpia.

L'acte va reunir els expresidents
Jordi Pujol i José Montilla, els pre-
sidents de les quatre diputacions
catalanes, Joan Rañé (Lleida), Joan
Giraut (Girona), Josep Poblet (Tar-
ragona) i Salvador Esteve (Barce-
lona), així com el president en

funcions del Parlament, Lluís Ma-
ria Corominas.

Els presidents de les Diputa-
cions catalanes, tots ells de CiU,
van recordar el paper de la Man-
comunitat en la recuperació de
l'autogovern català, en el desen-
volupament de les infrastructures
i els serveis de l'època, entre els
quals els progressos educatius i so-
cials, i també van reivindicar el seu
llegat amb vista al futur més prò-
xim, un futur marcat pel debat
sobiranista.

«Quatre vies més»
Per la seva banda, el diputat Jordi
Turull va subratllar ahir que di-
marts que ve «s'acabarà una via»,
però «no tot haurà acabat» perquè
«hi ha quatre vies més». En decla-
racions a RAC1, el portaveu de CiU
al Parlament va destacar que «al-
guns intentaran que s'interpreti
com que tot ha acabat, sobretot de
portes enfora, però de les cinc
vies que tenim plantejades no-
més n’haurà acabat una».

Segons el seu parer, el ple al
Congrés «no és només un tràmit
perquè volem que es visualitzi
clarament que això ho volíem fer
d'acord amb l'Estat». «Nosaltres al
Parlament hem d'estar-hi con-
centrats i fer-ho bé perquè el 9 de
novembre els catalans puguin de-
cidir el seu futur. Si per alguna d'a-
quelles casualitats algú fa una ani-
malada per prohibir la consulta, to-
tes les forces polítiques que estem
impulsant el procés ens reuni-
ríem per veure quina és l'alterna-
tiva més eficaç perquè Catalunya
pugui decidir el seu futur», va
concloure.
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Mas adverteix que el rebuig del Congrés
«no pararà» la voluntat del poble català

El president, que no acudirà demà a Madrid, reivindica «la voluntat de pacte i entesa» de la delegació del Parlament

El president Artur Mas durant la seva intervenció d’ahir al Palau de la Generalitat. 

EFE

L'advocat i pare de la Constitució
espanyola, Miquel Roca, afirma en
una entrevista publicada ahir al diari
ABC que desitja una solució per a
Catalunya, però que «per això cal
parlar» ja que, segons el seu parer,
«hi ha en joc el projecte  d'Espa -
nya». «Ignorar això em semblaria
molt absurd», destaca. Sobre la con-
sulta sobiranista convocada per Ar-
tur Mas, Roca afirma que «és la seva
decisió», tot i que defensa els argu-
ments del Tribunal Constitucional.
«El TC ha dit que una consulta pot
ser constitucional. Dependrà de la
pregunta, de la forma, de moltes co-
ses. Però una consulta pot ser cons-
titucional», va dir. EFE/DdG MADRID



MIQUEL ROCA

«Hi està en joc el
projecte amb
Espanya» 

La vicepresidenta del Govern, Jo-
ana Ortega, va advertir ahir que el
rebuig del Congrés a transferir a Ca-
talunya la competència per convo-
car referèndums, «que sembla molt
segur», serà un «no» al «poble de
Catalunya» i no als seus represen-
tants polítics. «És negar-li un instru-
ment (en al·lusió al poble català)
perquè pugui dur a terme aquell an-
hel que tenim, aquella voluntat de
poder votar el nostre futur col·lec-
tiu», va destacar en declaracions a
Catalunya Ràdio. Ortega va insistir,
a més, que el Govern no renunciarà
a la consulta del 9 de novembre a
canvi d'una millora del model de fi-
nançament. EFE/DdG BARCELONA



JOANA ORTEGA (CIU)

«El rebuig del
Congrés serà un
«no» als catalans»

El coordinador federal d'IU, Cayo
Lara, va assegurar ahir que desitja-
ria que el president del Govern, Ma-
riano Rajoy, acceptés la negociació i
el diàleg amb Catalunya i legalitzés
una consulta sobiranista en consi-
derar que «a la democràcia no se li
poden posar barreres ni fronteres».
«Jo desitjaria que el Govern del PP
de Mariano Rajoy decidís que els
problemes en aquest país, com en
totes les parts del món, s'han de re-
soldre dialogant», va indicar el líder
d’IU, qui va assenyalar que hi ha una
part de la societat catalana que vol
tenir el dret a decidir per opinar so-
bre «l'encaix de Catalunya a l'Es-
tat». EFE/DdG MADRID



CAYO LARA (IU)

«A la democràcia no
se li poden posar
barreres ni fronteres»

El líder d'ICV, Joan Herrera,
apel·larà demà al Congrés al sentit
comú i als valors democràtics per-
què l'Estat transfereixi a Catalunya
la competència per convocar el refe-
rèndum, ja que està convençut que
la llei no ho impedeix: «Si volen, po-
den». Herrera afirma que el debat
de demà és una oportunitat per
«fer pedagogia» davant el conjunt
dels ciutadans espanyols: «anirem a
parlar amb la societat espanyola,
que és molt més plural que el Con-
grés». En aquest sentit, avisa que el
«no» que obtindran al Congrés ser-
virà per evidenciar que les Corts no
reflecteixen exactament la realitat
espanyola. EFE/DdG BARCELONA



JOAN HERRERA (ICV)

«Si el Congrés vol,
pot permetre la
consulta»

La secretària general d'ERC, Mar-
ta Rovira, veu el debat de demà com
una «gran oportunitat» per poder
explicar què està passant a  Catalu -
nya i per què està succeint aquest
procés sobiranista. «És l'única opor-
tunitat que hem tingut alguns però
el pas pel Congrés és un pas, el pro-
cés continua», va subratllar ahir Ro-
vira a Palamós. Rovira va avançar
que el més probable és que el Go-
vern espanyol es negui a traspassar
les competències per fer la consul-
ta. D'altra banda, Rovira va assegu-
rar que li «preocupa relativament»
que Catalunya no pogués entrar a la
UE perquè hi ha altres «planteja-
ments». ACN/DdG PALAMÓS



MARTA ROVIRA (ERC)

«El debat és un pas,
però el procés
continua»


