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PROCÉS SOBIRANISTA  EL DEBAT DEL 8 D’ABRIL

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
EFE

BARCELONA | EFE/DdG

funcions del Parlament, Lluís Maria Corominas.
Els presidents de les Diputacions catalanes, tots ells de CiU,
van recordar el paper de la Mancomunitat en la recuperació de
l'autogovern català, en el desenvolupament de les infrastructures
i els serveis de l'època, entre els
quals els progressos educatius i socials, i també van reivindicar el seu
llegat amb vista al futur més pròxim, un futur marcat pel debat
sobiranista.

El president de la Generalitat, Artur Mas, va assumir ahir que «previsiblement» el Congrés es negarà a transferir a Catalunya la competència per convocar referèndums, però a continuació va advertir: «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 referèndums, Mas va llançar aquest
missatge en un acte solemne al
Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat per commemorar el centenari de la Mancomunitat de Catalunya.
Allà, Mas va garantir que el poble 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 defensa de les seves aspiracions. «Perquè
el que està passant a Catalunya,
encara que alguns no s'ho creguin,
no és la dèria d’alguns sinó la voluntat 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'entesa» amb l'Estat ha estat en la història recent una constant del govern i les institucions catalanes. En
aquest sentit, Mas va sentenciar
que ara Catalunya es troba «a les

portes d'un altre moment important», fent referència així al debat
del Congrés. «Previsiblement ens
diran que no, però ﬁxeu-vos, ho dic
en nom de cent anys d'acció catalanista i de voluntat de pacte amb
l'Estat. Si ens diuen que «no», diran 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 representaran a la Cambra Baixa la proposta del Parlament de demanar

la transferència de les competències per convocar referèndums a
través de l'article 150.2 de la Constitució, 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·licitar aquest traspàs. «Espero que
hi hagi bon to i que Catalunya sàpiga 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 personatges 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 presidents de les quatre diputacions
catalanes, Joan Rañé (Lleida), Joan
Giraut (Girona), Josep Poblet (Tarragona) i Salvador Esteve (Barcelona), així com el president en

«Quatre vies més»
Per la seva banda, el diputat Jordi
Turull va subratllar ahir que dimarts que ve «s'acabarà una via»,
però «no tot haurà acabat» perquè
«hi ha quatre vies més». En declaracions a RAC1, el portaveu de CiU
al Parlament va destacar que «alguns intentaran que s'interpreti
com que tot ha acabat, sobretot de
portes enfora, però de les cinc
vies que tenim plantejades només 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 concentrats i fer-ho bé perquè el 9 de
novembre els catalans puguin decidir el seu futur. Si per alguna d'aquelles casualitats algú fa una animalada per prohibir la consulta, totes les forces polítiques que estem
impulsant el procés ens reuniríem per veure quina és l'alternativa més eﬁcaç perquè Catalunya
pugui decidir el seu futur», va
concloure.
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«Hi està en joc el
projecte amb
Espanya»

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

«A la democràcia no
«Si el Congrés vol,
se li poden posar
pot permetre la
barreres ni fronteres» consulta»

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

 L'advocat i pare de la Constitució

 La vicepresidenta del Govern, Jo-

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'Espanya». «Ignorar això em semblaria
molt absurd», destaca. Sobre la consulta sobiranista convocada per Artur Mas, Roca afirma que «és la seva
decisió», tot i que defensa els arguments del Tribunal Constitucional.
«El TC ha dit que una consulta pot
ser constitucional. Dependrà de la
pregunta, de la forma, de moltes coses. Però una consulta pot ser constitucional», va dir. EFE/DdG MADRID

ana Ortega, va advertir ahir que el
rebuig del Congrés a transferir a Catalunya la competència per convocar referèndums, «que sembla molt
segur», serà un «no» al «poble de
Catalunya» i no als seus representants polítics. «És negar-li un instrument (en al·lusió al poble català)
perquè pugui dur a terme aquell anhel que tenim, aquella voluntat de
poder votar el nostre futur col·lectiu», 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 finançament. EFE/DdG BARCELONA

 El coordinador federal d'IU, Cayo
Lara, va assegurar ahir que desitjaria que el president del Govern, Mariano Rajoy, acceptés la negociació i
el diàleg amb Catalunya i legalitzés
una consulta sobiranista en considerar 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 resoldre 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 sobre «l'encaix de Catalunya a l'Estat». EFE/DdG MADRID

 La secretària general d'ERC, Marta Rovira, veu el debat de demà com
una «gran oportunitat» per poder
explicar què està passant a Catalunya i per què està succeint aquest
procés sobiranista. «És l'única oportunitat que hem tingut alguns però
el pas pel Congrés és un pas, el procés continua», va subratllar ahir Rovira a Palamós. Rovira va avançar
que el més probable és que el Govern espanyol es negui a traspassar
les competències per fer la consulta. D'altra banda, Rovira va assegurar que li «preocupa relativament»
que Catalunya no pogués entrar a la
UE perquè hi ha altres «plantejaments». ACN/DdG PALAMÓS

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

 El líder d'ICV, Joan Herrera,
apel·larà demà al Congrés al sentit
comú i als valors democràtics perquè l'Estat transfereixi a Catalunya
la competència per convocar el referèndum, ja que està convençut que
la llei no ho impedeix: «Si volen, poden». 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 Congrés». En aquest sentit, avisa que el
«no» que obtindran al Congrés servirà per evidenciar que les Corts no
reflecteixen exactament la realitat
espanyola. EFE/DdG BARCELONA

