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Debat de política general a Catalunya

Expedient pel tuit
amenaçador del PP

Rajoy i Urkullu mantenen una reunió secreta a
la Moncloa sense arribar a cap acord concret

No al referèndum
per la república

CiU: Moragas ha
d’explicar els SMS

]El portaveu parlamentari

w El

]El Congrés va rebutjar ahir

]El diputat de CiU Pere Maci-

del PP de Catalunya, Enric
Millo, va explicar ahir que
han obert un expedient informatiu al gestor del compte de
Twitter del PP del Masnou,
que va difondre un tuit amenaçador contra el president Artur Mas. La mesura se suma a
l’informe que el conseller
Ramon Espadaler va encarregar als Mossos perquè s’analitzin els missatges. / Agències

president espanyol, Mariano Rajoy, i el lehendakari,
Iñigo Urkullu, van mantenir
dilluns una reunió per debatre els assumptes i conflictes
entre les dues administracions, però la cita va acabar
sense cap acord. La reunió
va tenir lloc a la Moncloa en
un ambient de discreció, ja
que cap mitjà de comunicació no va ser avisat. Entre els
temes que van tractar els

dos líders hi va haver la liquidació de la quota, la política
penitenciària i el desenvolupament estatutari. El portaveu del Govern basc, Josu
Erkoreka, va manifestar ahir
que si bé no es va produir
cap avenç significatiu en
els temes tractats “Rajoy no
va tancar la possibilitat i va
quedar de respondre les nostres demandes el més aviat
possible”. / Vasco Press

amb els vots del PP, el PSOE i
UPyD una moció d’Esquerra
Plural per celebrar un referèndum sobre monarquia o república. El PNB va donar suport
a la moció, com ERC. Els diputats de CiU es van abstenir
(tot i que Carles Campuzano
va votar que sí per error). El
grup socialista va descartar la
llibertat de vot que havien demanat dos diputats. / F. García

Margallo incomoda la Moncloa amb
l’al·lusió a la suspensió de l’autonomia
El Govern central manté que la seva resposta al 9-N passa pel Constitucional
CARMEN DEL RIEGO
FERNANDO GARCÍA
Madrid

No hi ha canvi d’estratègia. És la
resposta taxativa del palau de la
Moncloa a les declaracions del
ministre José Manuel GarcíaMargallo, que ahir va assegurar
que el Govern central no dubtaria a aplicar totes les mesures al
seu abast, dins de la llei, per evitar la consulta a Catalunya, inclosa la suspensió de l’autonomia.
Unes paraules que van incomodar a la Moncloa, segons les fonts
consultades, perquè si alguna cosa ha fet l’Executiu des de l’inici
del procés sobiranista, i a això
s’han esforçat tant el president
del Govern espanyol com la vicepresidenta, ha estat eludir en
aquests anys les preguntes que feien referència a la possibilitat de
suspendre l’autonomia, la més extrema que es podria adoptar. La
resposta sempre ha estat evasives, com que no cal avançar esdeveniments.
I per això l’afirmació del ministre ha incomodat més que si s’hagués produït en un altre moment.
Margallo va fer l’al·lusió a la suspensió de l’autonomia just l’ende-

Article 155

1. Si una Comunitat Autònoma no complia les obligacions que la Constitució o
altres lleis li imposin, o actuava de forma que atemptés greument contra l’interès general d’Espanya, el
Govern, previ requeriment
fet al president de la comunitat autònoma i en el
cas de no ser atès, amb
l’aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà
adoptar les mesures necessàries per tal d’obligar-la al
compliment forçós de les
dites obligacions o per tal
de protegir l’interès general
esmentat.
2. Per a l’execució de les
mesures previstes en l’apartat anterior, el Govern podrà donar instruccions a
totes les autoritats de les
comunitats autònomes.

mà que el president de la Generalitat, Artur Mas, assegurés al Parlament que només se celebrarà la
consulta si hi ha “plenes garanties democràtiques”. És a dir,
quan reconeix, segons el parer de
la Moncloa, que no farà res il·legal i acatarà la suspensió de la
convocatòria que el Govern del
PP està segur que decretarà el
Tribunal Constitucional. Amb
aquest antecedent, les fonts consultades consideren que l’afirmació que es pot arribar a la suspensió de l’autonomia és anar més enllà del que serà necessari i, tot i
això, alimenta un discurs victimista i la crispació que les paraules d’Artur Mas havien rebaixat.
Va ser el ministre de l’Interior,
des de Washington, qui va assegurar que Rajoy “en cap moment
m’ha parlat de suspendre l’autonomia de Catalunya, ni m’ho ha
dit a mi ni l’hi he sentit dir a ningú”. Jorge Fernández es va limitar a dir que “volem confiar que
el Govern i el seu president compliran la llei”. Tampoc no va voler aclarir si augmentaria els efectius policials a Catalunya per al
9-N: “Falta molt, ja es veurà”, va
dir, informa Jordi Barbeta. Va
ser el portaveu del PP al Congrés, Alfonso Alonso, qui va ajudar a temperar les paraules de
Margallo: el Govern central actuarà de manera proporcional i
equilibrada”.
El titular d’Exteriors va assegurar en un esmorzar organitzat
per Europa Press, en ser preguntat què farà l’Executiu espanyol si
el Govern celebra finalment la
consulta encara que es prohibeixi, que utilitzarà “tots els mitjans
al seu abast. Només la llei, però
tota la llei, per evitar un referèndum secessionista”. I en ser repreguntat si incloïa la suspensió de
l’autonomia, va respondre: “inclòs el que calgui incloure perquè
no se celebri el referèndum. El
Govern no tolerarà la secessió”.
L’enrenou que aquestes paraules, pronunciades mentre se celebrava el debat de política general
a Catalunya, van provocar va ser
immediat. Just el que el Govern
central volia evitar, en espera de
l’aprovació de la llei de Consultes
i la convocatòria del 9-N, moment en què el l’Executiu de Rajoy respondrà amb els recursos
davant el Tribunal Constitucio-

as va demanar ahir la compareixença al Congrés del cap de
gabinet de la presidència del
Govern, Jorge Moragas, perquè expliqui els SMS que, dies
abans de les eleccions catalanes del 2012, va enviar l’exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola
perquè denunciés les seves
activitats i “salvés” Espanya.
Macias parla d’intent de “desestabilitzar”. / F. García

nal. Entre el recurs procedimental i la suspensió de l’autonomia
hi ha molt de tros, subratllen des
de la Moncloa. En especial perquè l’article 155 de la Constitució
no parla de la suspensió i no hi ha
cap llei que el desenvolupi, amb
la qual cosa seria molt difícil la seva aplicació. No obstant això, hi
ha altres mesures que el Govern
central sí que podria prendre, referents a la direcció dels Mossos
d’Esquadra, o a altres actes concrets del Govern.
Però les paraules de Margallo
ja s’havien estès com la pólvora.
Els principals partits de l’oposició, amb l’excepció d’UPyD, van
sortir en bloc contra una intervenció “inoportuna” quan es requereix –van coincidir– calma i
diàleg. El líder del PSOE, Pedro
Sánchez, va qualificar d’“error”
les paraules de Margallo, i va
apostar per la “mesura” i contra

L’oposició retreu al
ministre que alimenti
el frontisme i fins i tot
pregunta si enviarà
tancs a Catalunya

EMILIA GUTIÉRREZ

Amb ‘Victus’. CiU va lliurar a García-Margallo la novel·la de
Sánchez Piñol i es va oferir a presentar-la a l’Institut Cervantes

tot “frontisme”, ja que el conflicte entre el Govern i l’Executiu de
Rajoy és una “crisi d’Estat” que
requereix “sensatesa i valentia”.
Carme Chacón va assegurar a La
Vanguardia que es tracta d’“una
barbaritat que només tira llenya
a un foc encès pel radicalisme
d’uns i l’immobilisme dels altres”. El PNB va preguntar si l’ús
dels mecanismes legals a què va
al·ludir el ministre inclou “la tramesa de tancs”. ICV va rebutjar
les “amenaçadores” declaracions
i va defensar “molt diàleg i prudència, i menys fanfarroneria”.
En canvi, Rosa Díez va donar suport al ministre en afirmar que
“un Estat de dret no pot permetre que ningú incompleixi la llei”;
és una “línia vermella”.c

Gay de Montellà reclama diàleg a Madrid
]El president de Foment del

Treball, Joaquim Gay de
Montellà, va reclamar ahir
un esforç pel diàleg entre els
governs espanyol i català
com la forma més adequada
per rebaixar la tensió que es
viu al voltant del procés sobiranista. El líder de la patronal catalana va aprofitar la
seva intervenció en un esmorzar del Fòrum Nova Economia a Madrid per advertir
que “la tensió actual farà

que tots hi perdem, Espanya
i Catalunya, ja que les grans
empreses i les multinacionals es podrien qüestionar
els seus projectes de futur
al nostre país”. Gay de
Montellà va insistir en la
necessitat d’aconseguir un
“pacte institucional” que
vagi més enllà de les sigles
partidistes i va reclamar noves condicions en el tracte
fiscal cap a Catalunya amb
l’objectiu d’assolir unes con-

dicions similars a les dels
concerts basc i navarrès. Segons l’empresari, l’assumpció de totes les competències
tributàries per part de la
Generalitat no necessitaria
reformes constitucionals.
“Ningú no entendria un trencament de la legalitat”, va
afirmar en clara al·lusió als
qui reclamen una crida a la
desobediència civil si no se
celebra la consulta el pròxim
9-N. / L. Izquierdo

