
50 · AVUI, AMB EL PUNT AVUI 
L’ESPORTIU. DILLUNS, 7 D’ABRIL DEL 2014

L’anomenat pla Ibarretxe
es discutia a Madrid l’1 de
febrer del 2005. Aquesta
va ser l’última vegada que
es va escoltar un debat al
Congrés dels Diputats so-
bre sobirania d’una nacio-
nalitat històrica en relació
amb Espanya.

La delegació uniperso-
nal del Parlament basc
contrasta amb la terna
que va aprovar la cambra
catalana. El lehendakari

proposava a les Corts es-
panyoles que acceptés un
nou estatus polític per al
País Basc basat en la seva
lliure associació amb l’Es-
tat. Ibarretxe va establir la
defensa del dret a decidir
dels bascos com un dels
eixos principals del seu
discurs.

Un dels punts en comú
que comparteixen el pro-
jecte basc i el català serà la
resposta que s’ofereixi des
de Madrid que, com en el
pla Ibarretxe, consistirà
en un no sonor i rotund. ■

Política. El Parlament basc va designar el
lehendakari com a defensor únic a Madrid del
projecte proposat pel Parlament basc el 2005
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Ibarretxe, precedent
en la defensa del dret
a decidir al Congrés

La secretària general del
PP, María Dolores de Cos-
pedal, va posar una mica
de llum ahir sobre qui se-
ria el responsable del go-
vern espanyol que defen-
sarà el no a la petició del
Parlament. El PP va donar
per fet que el president del
govern espanyol, Mariano
Rajoy, serà qui donarà res-
posta sense intermediaris
al reclam dels partits cata-
lans a favor del dret a deci-
dir en l’esperat debat de

demà al Congrés.
El debat tindria la im-

portància d’estat amb la
intervenció dels líders dels
partits majoritaris espa-
nyols. Per això la presiden-
ta del PP a Catalunya, Alí-
cia Sánchez-Camacho, va
aprofitar ahir per tornar a
criticar l’absència del pre-
sident Artur Mas en el de-
bat. Malgrat l’opinió dels
dos partits amb més poder
de l’Estat, Izquierda Uni-
da i altres partits d’altres
nacions sense estat dema-
naran demà que es doni
permís per fer la consulta

sobre la independència a
Catalunya. El coordinador
federal d’IU, Cayo Lara, el
PNB i el BNG, van donar
ahir el seu suport al diàleg
entre l’Estat i Catalunya
per “negociar les condici-
ons de la consulta”. Se-
gons el PNB, la consulta
s’hauria de celebrar per un
“principi democràtic de
donar veu als ciutadans”.
A més, el BNG defensa que
el Parlament català no-
més demana autorització
per realitzar una consulta
“civilitzada, legal i demo-
cràtica”. ■

Cospedal creu que Rajoy
intervindrà en el debat

Política. El PP anuncia, des de Melilla, que el president espanyol defensarà que la sobirania
“és de tots els espanyols” i que no es pot “trossejar, ni negociar, ni repartir”
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Mariano Rajoy, en un acte
a Madrid ■ REUTERS

El Congrés tombarà de-
mà, previsiblement, la pe-
tició catalana perquè es
transfereixi la competèn-
cia per poder celebrar re-
ferèndums. Un cop de por-
ta que no serà, en cap cas,
un punt final. El president
de la Generalitat, Artur
Mas, ho va advertir, ahir,
en un acte més que sim-
bòlic per commemorar els
cent anys de la Mancomu-
nitat de Catalunya, pri-
mer embrió d’autogovern
després de la desfeta del
1714, i que s’establia el 6
d’abril del 1914.

“El Congrés pot dir que
no a una llei, però no
aturarà la voluntat del
poble de Catalunya.” Era
un avís al govern espanyol
quan falten poques hores
per a una sessió trans-
cendental –demà a la tar-
da–, però que tant Mas,
que no hi assistirà, com les
forces partidàries de la
consulta conceben com
un pas més en el full de ru-
ta traçat per convocar els

catalans a les urnes.
En un acte solemne al

Saló Sant Jordi de la Gene-
ralitat, Mas va estirar el fil
de la història per posar en
relleu la continuïtat de
l’obra iniciada fa cent anys

per Enric Prat de la Riba,
primer president de la
Mancomunitat. “Amb poc
van fer molt. Ara som
molts que volem fer molt.”
Mas combatia la idea,
fomentada pel govern del

PP però també pel PSOE,
que el procés surt dels
despatxos d’uns pocs polí-
tics, entre els quals el seu.
“El que passa a Catalunya
no és una dèria d’uns
pocs, és la voluntat de

molts”, descrivia.
I hi afegia: “El fil roig de

l’actuació de les institu-
cions catalanes està presi-
dit per la voluntat de pac-
te.” I és amb aquest mateix
esperit, va garantir, que la

delegació formada per Jor-
di Turull (CiU), Marta Ro-
vira (ERC) i Joan Herrera
(ICV) compareix al Con-
grés. “Catalunya s’expres-
sarà, com sempre, de ma-
nera civilitzada, construc-
tiva i dialogant.” ■

El no del Congrés no espanta

Política. “Es pot dir que no a una llei, però això no aturarà la voluntat del poble de Catalunya”,
avisa el president Mas. La Generalitat commemora el centenari de la Mancomunitat
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Els presidents de les
quatre diputacions, Sal-
vador Esteve (Barcelo-
na), Joan Reñé (Lleida),
Joan Giraut (Girona) i
Josep Poblet (Tarrago-
na) van reivindicar el
seu paper en el procés
català. “Les administra-
cions locals sabrem es-
tar a l’altura del que de-
mana la nostra gent i
sabrem posar-nos a dis-
posició del país”, va pro-
clamar Esteve. “Podem
tornar a tenir un paper
decisiu en els passos
que vulguem fer”, va
afegir Giraut. L’acte, al
qual van assistir els ex-
presidents Jordi Pujol i
José Montilla, també va
ser un homenatge al
compliment dels cent
anys del “primer intent
seriós politicoinstitu-
cional de recuperar el
nostre autogovern”, en
paraules del mateix
Artur Mas.

Mas i els quatre presidents de les diputacions, ahir, en la commemoració del centenari de la Mancomunitat ■ JOSEP LOSADA
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El paper
de les quatre
diputacions


