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El Barça ultima la seva
defensa davant la FIFA
c Bartomeu veurà avui Villar amb la
sanció al club sobre la taula ESPORTS 41 i 42
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Mas avisa que
el Congrés
no frenarà
la voluntat
de Catalunya
œEl president destaca el desig del
Parlament de pactar la consulta
œArtur Mas vincula al procés català
el llegat de la Mancomunitat POLÍTICA 12
Entre Cánovas i Sagasta POLÍTICA 14
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Marea ciutadana. Els carrers de Barcelona es van tornar a omplir ahir d’atletes amb la
36a edició de la Cursa El Corte Inglés, prova que va guanyar Abderrahim al-Jaafari. VIURE

La Cursa més popular
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c Amb 73.426 corredors, és la segona competició del món després de Sydney
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Mas, ahir, flanquejat pels presidents de les diputacions

El PP català avança
una oferta de diàleg
sobre finançament

c Rajoy decideix avui si intervé en el debat i el PSOE
reclama una sortida per a Catalunya POLÍTICA 13 i 15

El cofundador de
Microsoft inverteix
en Barcelona
c Paul Allen entra amb 30 milions d’euros a Scytl,
una plataforma catalana de gestió electoral
Paul Allen, company de joventut
de Bill Gates, s’ha decidit a invertir a Europa a través del seu fons
Vulcan Capital. L’empresa elegi-

da, Scytl, va ser la primera derivada tecnològica de la UAB i es
prepara per sortir al Nasdaq el
2016. ECONOMIA 59
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La qüestió catalana

Mas avisa que el no del Congrés no
aturarà la voluntat del poble català
El president vincula el llegat de la Mancomunitat amb el procés sobiranista actual
AITZIBER AZPEITIA
Barcelona

El president de la Generalitat, Artur Mas, es va mostrar ahir convençut que, malgrat que el Congrés “previsiblement” denegarà
transferir a Catalunya la competència per convocar referèndums en el debat de demà, la negativa no posarà fi al moviment
sobiranista català. “Diran que no
a una llei, però no podran aturar
la voluntat del poble de Catalunya”. I va afegir: “Ho dic en nom
de cent anys d’acció catalanista, i
de voluntat d’entesa i de pacte
amb l’Estat espanyol”.
En aquesta línia, Mas va tornar a insistir que la voluntat del
poble sempre s’expressarà de manera “civilitzada, positiva, constructiva, dialogant i amb esperit
d’acord, però mobilitzant-se”,
perquè el que està passant a Catalunya, va explicar, “encara que
alguns no ho vulguin entendre,
no és la dèria d’uns pocs, sinó la
voluntat de molts”.
El president es va expressar
d’aquesta manera durant l’acte
central commemoratiu del centenari de la Mancomunitat de Catalunya (1914-2014), que es va celebrar ahir al saló de Sant Jordi
del Palau de la Generalitat. La cerimònia solemne, a la qual van assistir els expresidents Jordi Pujol i José Montilla; el president
en funcions del Parlament, Lluís
Corominas, i els presidents de
les quatre diputacions, a banda
de la majoria dels membres del
Govern, va coincidir amb la data
exacta en què fa cent anys es va
establir la Mancomunitat i Enric
Prat de la Riba en va ser escollit
primer president.
Mas va fer referència a l’“esperit constructor i modernitzador”

Salvador Esteve

E

l 6 d’abril del 1914,
ahir va fer cent anys,
es va constituir la Mancomunitat de Catalunya i en va assumir la presidència Enric Prat de la Riba, que
des del 1907 ja presidia la Diputació de Barcelona. La Mancomunitat agrupava les quatre diputacions catalanes i es convertia així en la primera experiència d’autogovern del país des del
1714. No va ser fàcil arrencar el
reial decret que autoritzava la
formació de mancomunitats proSALVADOR ESTEVE I FIGUERAS, president
de la Diputació de Barcelona

d’uns prohoms que un segle enrere, “sent pocs, amb molt poc, i en
poc temps, van fer molt” per Catalunya “i van ajudar a canviar
les coses en el conjunt de l’Estat
espanyol”. I va subratllar la total
vigència d’una cita de Prat de la
Riba que fa un segle va escriure:
“Tots sentim que la dignitat de la
voluntat popular catalana exigeix imperiosament més o
menys accentuades o atenuades
formes d’Estat”. La diferència
amb el moment actual, segons
Mas, està en el fet que “ara som
molts els que volem fer molt”, i
el que està fent la majoria de les
R A D I C A L I T A T D EM O C RÀ T ICA

Mas destaca el desig
d’“entesa i pacte”
amb què el Parlament
va al Congrés
E X P R E S S IÓ M A J O RIT À RIA

“El que està passant
a Catalunya no és la
dèria d’uns pocs, sinó
la voluntat de molts”
institucions catalanes és “escoltar aquesta veu, molt majoritària
i transversal, i canalitzar-la per
fer-la avançar”.
En aquests cent anys des de la
creació de la Mancomunitat,
“l’actitud de les institucions catalanes i del poble de Catalunya ha
estat presidida per la voluntat de
pacte i d’acord”, va subratllar
Mas, que va posar com a exemples els diferents Estatuts promoguts el 1918, 1932, 1979 i 2006, a
través de dictadures, guerres i
cops d’Estat i, en el cas de l’últim

La Mancomunitat,
avançada de l’autogovern
vincials, fet expressament per
atendre les demandes catalanes,
resultat d’una llarga lluita
col·lectiva pel reconeixement
d’un país que volia fer un
decidit pas endavant cap a la
modernitat.
Perquè, en efecte, parlar de la
Mancomunitat i de la seva obra
és parlar de modernització. Una

modernització amb caràcter fundacional, perquè obre camins i
basteix un teixit institucional
que, en essència, perdura cent
anys després. El ressò popular
de la Mancomunitat és menor
que el de la Generalitat republicana, però el simple esment d’algunes de les seves realitzacions
principals basta per adonar-se

de les dimensions de l’obra realitzada en només una dècada,
truncada el 1923 pel cop d’Estat
de Primo de Rivera.
L’Institut d’Estudis Catalans,
l’Institut del Teatre, l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, les Biblioteques Populars, el Servei de Catalogació i
Conservació de Monuments, la

Biblioteca de Catalunya, 1.770
quilòmetres de carretera construïts, gairebé 6.000 quilòmetres de línia telefònica estesos,
el salt endavant en tots els nivells d’ensenyament, sobretot el
superior, el tècnic i el professional, el Servei Meteorològic de
Catalunya... La llista de fites de
la Mancomunitat impressiona,
però va més enllà de l’enumeració d’un seguit d'institucions,
serveis i equipaments cabdals
per al país. Perquè darrere hi havia un ideari de servei públic eficient basat en la qualitat i la professionalitat. Hi havia, també,
els valors d’innovació i modernitat per desenvolupar la societat
catalana d’acord amb els temps.
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Llarg debat

L ES C L AUS
DEL D EB AT
AL CON GRÉ S

Jordi Turull, portaveu de CiU; Marta
Rovira, secretària general d’ERC, i Joan
Herrera, líder d’ICV

Resposta parlamentària

A continuació, cada portaveu dels set
grups de la Cambra tindrà 20 minuts
per contestar, per ordre de major a
menor, i acabarà el PP

Resultat previst

Uns 300 diputats d’almenys
PP, PSOE, UPyD i UPN
rebutjaran la tramitació

NINOTS

El Congrés es prepara per,
a la sessió plenària de
dimarts, dedicar unes sis
hores al debat

Delegació catalana

TONI
BATLLORI

Presidents. Artur Mas,
al costat de Salvador
Esteve, Josep Poblet,
Joan Giraut i Joan Reñé

XAVIER GÓMEZ

Hi havia, en fi, com ara, la voluntat d’una societat, d’un país que
vol inserir-se plenament en el
context que li és natural: l’Europa avançada del progrés. Davant l’immobilisme i la deixadesa institucional del sistema polític espanyol, sacsejat encara per
la crisi posterior al 1898, la Man-

Hi havia, com ara,
la voluntat d’un país
que vol inserir-se en
el context de l’Europa
avançada del progrés

text, d’una sentència del Tribunal Constitucional. El president
va contraposar la voluntat d’entesa catalana amb l’actitud de les
institucions de l’Estat, especialment en els darrers trenta anys, i
va assegurar: “Hem trobat sistemàticament una paret que limitava les aspiracions d’autogovern
de Catalunya”. En aquest context històric va situar el debat al
Congrés que tindrà lloc demà, i
va assegurar que la delegació
catalana hi anirà “amb voluntat
d’entesa i de pacte”. Com a prova, va assenyalar que la proposició de llei del Parlament apel·la
a la Constitució per sol·licitar el
traspàs.
En aquest procés de construcció de país, el president va afirmar que “el que s’està fent avui a
Catalunya és una simbiosi entre
Prat de la Riba i el president
Macià, que vol dir construir Catalunya amb els instruments disponibles, modernitzant-la i ocupant-se del benestar social, i alhora definir l’ideal de llibertat”.
Entre els prop de 300 assistents a l’acte hi havia una
nombrosa representació del
món municipal de Catalunya. A
la cerimònia també van intervenir els presidents de les quatre diputacions catalanes, Salvador Esteve (Barcelona), Josep Poblet
(Tarragona), Joan Giraut (Girona) i Joan Reñé (Lleida), que es
van citar a impulsar un “projecte
nacional” en la línia de la Mancomunitat, que des que es va crear,
el 1914, va buscar transcendir les
seves atribucions administratives, i va posar els fonaments d’estructures d’Estat encara vigents i
va vetllar pel benestar social.c
SEGUIU ELS PREPARATIUS DEL
DEBAT DE DEMÀ AL CONGRÉS A
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comunitat expressava un anhel
de desenvolupament que els nostres pobles i ciutats reclamaven
i podien assumir, així com la certesa que la tècnica, la ciència, la
formació i la informació eren
instruments essencials per
modernitzar les estructures de
l’Estat.
Com va dir Enric Prat de la Riba fa cent anys, “la Mancomunitat clou un període i n’obre,
n’inicia un altre”. La frase no
era retòrica, com el temps ha demostrat. Per això és important
que la Mancomunitat i la seva
obra siguin conegudes i reconegudes definitivament com una
part essencial de la història de
Catalunya.c

Rajoy defensarà que
la sobirania és de tots

El Govern central decideix avui qui intervé en el debat al Congrés
ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Mariano Rajoy defensarà demà
que la sobirania correspon al
conjunt dels espanyols i, per això, no la poden exercir, en cap
cas, únicament els catalans.
Ho va avançar ahir la número dos del seu partit, María
Dolores de Cospedal, que va
justificar que la sobirania “descansa, es reflecteix, es respira i
s’exerceix per tots i cadascun”
dels 47 milions de ciutadans
que viuen “en tots i cadascun
dels racons d’Espanya”. Cospedal deixava entreveure, doncs,
que el president, o qui intervin-

llei, però la llei no admet de cap
manera que el diàleg es deixi a
part”, va concloure.
En paral·lel, la presidenta
dels populars catalans, Alicia
Sánchez-Camacho, va aprofitar una entrevista al canal 3/24
per avançar que el Govern espanyol vol “traslladar a tota la ciutadania catalana i espanyola la
voluntat manifesta i clara d’un
diàleg democràtic en el marc

de la llei”, no sobre la consulta,
però respecte a altres temes importants com el sistema de finançament o les infraestructures. “La reforma del finançament l’hem de fer tots junts, és
una de les voluntats del Govern
de Mariano Rajoy i d’Espanya”,
va manifestar.
Sánchez-Camacho va utilitzar les càmeres de TV3 per considerar també que “els catalans

Camacho avança
una oferta de diàleg
del Govern espanyol
sobre finançament
i infraestructures
gui per part del Govern central,
defensarà la posició del conjunt d’Espanya i no només la
que correspondria al partit majoritari de la Cambra. Aquesta
serà l’actitud “intervingui qui
intervingui”, va matisar després. El Govern espanyol, de
fet, no decidirà fins avui si serà
finalment o no Rajoy qui pujarà a la tribuna del Congrés.
Durant un acte del partit a
Melilla, la secretària general
dels populars va recordar que
la sobirania és un concepte
“compartit”, de manera que no
es pot “trossejar ni repartir”.
“S’exerceix conjuntament entre tots i per tots”, va emfatitzar. Cospedal va aprofitar l’ocasió per llançar un missatge al
PSOE, al qual va dir que espera
que “estiguin a l’altura”, tot
fent referència que mostri fermesa sobre la il·legalitat de dur
a terme qualsevol classe de consulta independentista.
“Des del Govern central i des
del PP contestarem al monòleg
sobiranista amb el diàleg de la

F. G. GUERRERO / EFE

María Dolores de Cospedal va visitar ahir la frontera a Melilla

LA REACCIÓ

El pacte de Carretero i
Mas no agrada a Unió
]El secretari general

d’Unió, Josep Maria
Pelegrí, considera que
CDC és “lliure” de pactar amb Reagrupament,
partit que advoca per
una declaració unilateral d’independència,
sempre que això no provoqui una “distorsió”
en les posicions de la
federació de CiU. Si
passés, Pelegrí va declarar a Efe que “prendran
una decisió”.

no entendran que el president
Artur Mas no sigui present demà al debat al Congrés”.
I des dels micròfons de Catalunya Ràdio li va respondre
ahir mateix la vicepresidenta
del Govern, Joana Ortega, que
va assegurar que la Generalitat
no acceptarà una millora del finançament a canvi de deixar
de banda la consulta. “No es
tracta d’un canvi de cromos”,
va respondre la vicepresidenta
catalana.
Ortega va ser molt contundent en afirmar que quan demà
el Congrés doni un no per resposta a la petició del Parlament, no ho estarà fent al president Mas ni als parlamentaris
catalans, sinó al conjunt del poble de Catalunya.c

