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Otegi surt de permís per la
mort de la seva sogra

Recuperen el cos de l’última
víctima del naufragi d’Erbosa

 L’exportaveu de Batasuna Arnaldo Otegi va visitar ahir la
seva família al seu domicili d’Elgoibar (Guipúscoa), gràcies al
permís penitenciari extraordinari que li va ser concedit
divendres passat amb motiu de la defunció de la seva sogra.

 Submarinistes de Salvament Marítim van localitzar i
recuperar ahir al migdia el cadàver de Manuel Tajes, el
tripulant del pesquer Santa Ana, encallat el dia 10 de
març a l’illa d’Erbosa, que encara romania desaparegut.

 LA CONSULTA AL CONGRÉS
ELS PREPARATIUS DEL 9-N 4 El President de la Generalitat, Artur Mas, va participar ahir en els actes del centenari de la Mancomunitat
catalana, i va avisar que una negativa del Congrés a autoritzar la celebració de la consulta sobiranista del proper 9 de novembre no serà
suficient per aturar la voluntat del poble de Catalunya pel que fa a les seves aspiracions nacionals

Artur Mas avisa que el rebuig del Congrés
no aturarà «la voluntat» del poble català
 El President català va participar, ahir, en un acte per commemorar el centenari de la fundació de la Mancomunitat
ACN

EFE | BARCELONA

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 va advertir que : «es pot
dir ‘no’ a una llei –la que demana
el traspàs d'aquesta competència–, però no es pot parar la voluntat del poble de Catalunya».
A dos dies 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.
Mas va aproﬁtar per 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 ja que «el que està passant
a Catalunya, encara que alguns no
s'ho creguin, no és la dèria d'uns
pocs sinó la voluntat de molts.
No és la voluntat d'uns pocs líders
eixelebrats», va subratllar Mas,
que no acudirà a Madrid a seguir
el debat, tot i que ahir va voler enviar un clar missatge al Congrés.
En l’acte d’ahir, Mas va fer una
referència oberta a la Mancomunitat, creada el 6 d'abril del 1914,
ara fa 100 anys, per 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, el President català va
sentenciar que ara Catalunya està
«a les portes d'un altre moment
important», en al·lusió al debat.
«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 sentenciar.

«Està en joc el
projecte d’Espanya»
L'advocat i pare de la Constitució Miquel Roca va afirmar
ahir que desitja una solució per a
Catalunya, però que «per això cal
parlar», i que «el que està en joc
és el projecte d'Espanya» i «ignorar això», va afegir el lletrat, li
sembla «molt absurd». Així es va
expressar el que avui és advocat
de la infanta Cristina en el cas
Nóos en una entrevista publicada
el diari ABC, en la qual a més defensa el paper del rei en la Transició i augura un «gran fracàs» als
que l'intenten desacreditar.
Sobre la consulta sobiranista
convocada pel President de la Generalitat, Roca considera que «és
la seva decisió», tot i que defensa
els arguments del Tribunal Constitucional.
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El President Artur Mas, ahir al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat

Mas va justificar la seva
absència al debat de dimarts
per no repetir una imatge de
derrota com la d’Ibarretxe

En absència del President, els diputats Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) i Joan Herrera (ICVEUiA) 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, per celebrar una
consulta el 9 de novembre.
Mas es va mostrar ahir convençut que la 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 explicarse», va comentar des de l’acte en re-

cord del centenari de la Mancomunitat, una institució creada el 6
d'abril de 1914, al Palau de la Generalitat, amb la voluntat de recuperar la capacitat de gestió administrativa de les antigues Corts
Catalanes. Als seus inicis va estar
liderada per Enric Prat de la Riba
i constituïda a partir de la federació voluntària de les quatre diputacions de Catalunya per recuperar la unitat trencada per la divisió
provincial del 1833.
El President també va fer referència a la seva absència al debat
de dimarts adduint que els qui demanen que vagi personalment al
Congrés a defensar la competència de la Generalitat per convocar
referèndums «persegueixen sobretot la imatge que van tenir amb
el lehendakari Ibarretxe». «Si el
President de Catalunya va allà i surt
amb la cua entre les cames, derrotat, per a ells és una gran victòria i jo crec que aquesta victòria no
els l’haig de donar», va dir.

Ortega diu que un no de l’Estat
afectaria tots els catalans
EFE | BARCELONA

La vicepresidenta del Govern
català, Joana Ortega, va advertir
ahir que el rebuig del Congrés a
transferir a Catalunya la competència per convocar referèndums, «que sembla molt segur»,
va dir, serà un «no» al «poble de
Catalunya», i no als seus representants polítics.
En una entrevista radiofònica

Xofer

concedida ahir al matí, Joana Ortega va assegurar que la negativa
de l’Estat «no és un 'no' al President
Mas ni és un 'no' a la vicepresidenta o als consellers de la Generalitat. És un 'no' al poble de Catalunya. És negar-li un instrument
perquè pugui dur a terme aquell
anhel que tenim, aquella voluntat
de poder votar el nostre futur
col·lectiu», va apuntar.
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