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El PP insta el PSOE
a «estar a l’altura»
i ERC ja pensa
en «altres vies»
33 El PP no tan sols se centrarà en

el debat al Congrés a rebutjar la
consulta sobiranista. També vigilarà de prop el PSOE per si li pot
esgarrapar alguns vots amb la defensa de l’espanyolisme com a
aposta (les eleccions europees
estan a tocar). D’acord amb
aquesta estratègia, la secretària
general dels populars, María Dolores de Cospedal, va reclamar
ahir als socialistes que «estiguin a
l’altura» en el debat de demà al
Congrés i vagin de la mà amb el
Govern central «per defensar
junts Espanya».

33 A Catalunya, la presidenta del
PPC, Alicia Sánchez-Camacho,
també es va referir a la sessió de
demà a la Cambra baixa i va assegurar que el Govern central li oferirà a l’Executiu català un «ampli»
diàleg sobre finançament, infraestructures i ajudes a les pimes».
Als seus antípodes ideològics, el
cap de llista d’ERC per a les eleccions europees, Josep Maria Terricabras, no es va mostrar gens
inquiet malgrat donar per fet que
el Congrés dels Diputats «tancarà la porta» a la consulta perquè es
va mostrar convençut que aquesta s’acabarà celebrant «per altres
vies».

partit de l’oposició, expliquin les
seves posicions, coincidents en el
rebuig a la consulta però diferents
pel que fa a la manera d’abordar la
crisi amb Catalunya. El Govern i el
PSOE mantenen el misteri, però la
relliscada d’ahir de Cospedal serveix per decantar més les apostes a
favor que Rajoy prendrà la paraula. Si és així, és més que probable
que Rubalcaba el secundi.
FEDERALISME COM A SORTIDA / Pel que
fa al contingut dels seus discursos,
el Govern central argumentarà el
seu rebuig a la consulta escudantse en la Carta Magna (i la sentència
del Tribunal Constitucional sobre
la declaració sobiranista del Parlament), alhora que apel·larà als llaços d’unió amb Catalunya, als sentiments i els anys d’història en comú, a més del diàleg sobre temes
«realistes». Això és, una adaptació a
l’espanyola del concepte better together (millor units) amb què els
britànics fan front al desafiament
independentista escocès.
S’esperen crides al diàleg des
de gairebé totes les bancades, també la socialista. No obstant, el plat
fort del PSOE serà alertar contra les
aventures secessionistes tant com
contra l’immobilisme i, en consonància amb el PSC, oferir una reforma constitucional en clau federal com a sortida. H

33 El president de la Generalitat, Artur Mas (al centre), amb els presidents de les quatre diputacions, al Palau de la Generalitat, ahir.

discurs del cap de l’executiu catalÀ

Mas avisa el congrés que no
frenarà la «voluntat del poble»
El president
demana que el debat
tingui «un bon to» en
nom de l’«entesa»
Justifica no ser-hi
per «no donar-los una
victòria com la que van
tenir amb Ibarretxe»
RAFA JULVE
BARCELONA

N

o era el primer cop que
s’expressava d’aquesta
manera. La diferència era
el moment. Quan falten
dos dies perquè el Congrés dels Diputats debati la petició perquè la Generalitat pugui convocar la consulta
d’autodeterminació, el president
Artur Mas va voler deixar clar ahir a
les Corts espanyoles que el seu «previsible» cop de porta a la transferència per organitzar el referèndum no
podrà doblegar el full de ruta sobiranista. «Es pot dir no a una llei, però
no es pot parar la voluntat del poble
de Catalunya», va avisar.
No era la primera vegada que s’expressava d’aquesta manera. La diferència era el lloc i el context on ho va
fer. A la sala Sant Jordi del Palau de
la Generalitat. En l’acte central de la

commemoració del centenari de la
Mancomunitat de Catalunya, institució que «va recuperar l’autogovern perdut el 1714» i a l’esperit del
qual va apel·lar el cap del Govern per
afrontar el futur. «Llavors, molt pocs
amb molt poc i en molt poc temps
van fer molt. Ara som molts els que
volem fer molt», va proclamar. I
tots els assistents van aplaudir. Tret
d’un: l’expresident José Montilla, a
qui se’l va veure incòmode amb el
missatge de Mas que seguirà endavant amb el seu plantejament malgrat que els populars i els socialistes
(inclòs el PSC) li giren l’esquena.
CERIMÒNIA PATRIÒTICA / En una cerimò-

nia carregada de patriotisme, el líder de CiU va reclamar als diputats
que representaran el Parlament (el
convergent Jordi Turull, la republicana Marta Rovira i l’ecosocialista
Joan Herrera) que debatin a la Cambra baixa «amb bon to» i que tinguin
en ment la «voluntat d’entesa, pacte
i concòrdia».
Posteriorment, en una entrevista amb La Xarxa, va aportar una mica més de salsa a la discussió. Durant
les últimes setmanes, el bloc antisobiranista ha criticat al mandatari català que no sigui ell qui vagi al Congrés a sol·licitar la transferència legal per celebrar la consulta, i més si
finalment el president del Govern
central pren la paraula en el debat.

artur Mas
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

«A la Mancomunitat
eren molt pocs
i van fer molt.
Ara som molts
els que volem
fer molt»
«Avui Catalunya és
una simbiosi entre
Prat de la Riba i
Macià: construir el
país i definir l’ideal,
que és la llibertat»

«A mi no em preocupa que hi participi [Mariano] Rajoy –va assegurar–.
Jo fins i tot tindria ganes d’intervenir-hi, però insisteixen tant que hi
vagi perquè persegueixen la imatge que van tenir amb el lehendakari
[Juan José] Ibarretxe [quan van tombar el seu pla sobiranista], que per
a ells va ser una gran victòria i jo
aquesta gran victòria no els la vull
donar».
ESTEVE I EL MUNICIPALISME / Rebobinant

al seu discurs en l’homenatge a la
Mancomunitat i al seu admirat president Enric Prat de la Riba, Mas va
mirar d’aclarir que el procés sobiranista no respon a una idea de «líders
descerebrats». No era la primera vegada que s’expressava d’aquesta manera, però va voler insistir que la situació actual no és l’«obsessió d’alguns, sinó la voluntat de molts» que
s’han cansat de xocar «amb una
paret».
A aquesta «paret» es van referir
també els presidents de les diputacions per lligar els conflictes que la
Mancomunitat va tenir amb l’Estat
amb els xocs que el municipalisme
té amb el Govern de Rajoy. El president de la Diputació de Barcelona,
Salvador Esteve, va incidir en aquest
sentit en els perjudicis a l’autonomia dels ajuntaments que provoca
segons la seva opinió la nova llei de
l’administració local. H

