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PROCÉS SOBIRANISTA

L’unionisme portarà
al TC el tràmit de les
lleis de desconnexió
Llach planteja obrir la comissió sobre
el procés constituent a les entitats socials
S. GONZÁLEZ / N. ORRIOLS
BARCELONA

El Parlament segueix fent via per
canviar l’statu quo de Catalunya. La
jornada d’ahir ho corrobora: d’una
banda, la mesa del Parlament va
certificar que seguirà impulsant les
lleis de desconnexió per la via de la
ponència, tal com volen Junts pel Sí
i la CUP i, de l’altra, la comissió sobre el procés constituent va començar ahir a caminar amb la voluntat
de fer-ne partícips les entitats socials. Davant un procés en plena ebullició, l’unionisme ha decidit no donar treva i passar a l’acció. Ciutadans (C’s), el PSC i el PP van anunciar que recorrerien al Tribunal
Constitucional (TC) la tramitació
de les lleis de ruptura. D’entrada, ho
faran cadascú pel seu compte, però
els populars, que també van titllar
d’excloent la comissió sobre el procés constituent, demanen actuar en
bloc. No seria la primera vegada, ja
que els tres partits ja van aparèixer
junts davant l’alt tribunal quan es va
debatre la declaració rupturista del
9-N. Llavors el TC els va denegar el
recurs.
La jornada va començar a les deu
del matí, quan la mesa del Parlament es va reunir per decidir si reconsiderava la decisió de tramitar
les ponències de llei, tal com li havien demanat el PP, el PSC i C’s. La
discussió es va allargar gairebé tres
hores, però cap dels participants es
va moure ni un mil·límetre del seu
posicionament i la mesa va desesti-

mar les peticions del bloc unionista.
Quins arguments va esgrimir? El vicepresident del Parlament i diputat
de Junts pel Sí (JxSí), Lluís M. Corominas, va argumentar que la creació de les ponències compleix els
requisits formals que demana el reglament del Parlament i que es tracta d’una fórmula “més garantista”
que presentar una proposició de llei
perquè permet a tots els grups participar en l’elaboració del text legislatiu. Una interpretació que no
comparteix l’oposició. Populars, socialistes i C’s consideren que la creació de les ponències els obliga a
participar en el debat d’unes lleis
que no comparteixen, ja que estan
cridades a ser la base legislativa de
la desconnexió d’Espanya, que interpreten que vulnera el seu dret a
exercir com a parlamentaris.
Insatisfacció de l’oposició

El portaveu del PP, Enric Millo, va
acusar JxSí i la CUP de no tenir el
“coratge” de presentar una proposició de llei, que implica redactar un
text articulat. Millo va assegurar
que s’utilitza el Parlament de manera “perversa” i al servei de la “propaganda secessionista”. En la mateixa línia, el portaveu adjunt del PSC,
Ferran Pedret, va retreure a la mesa que obviés l’informe dels lletrats
de la cambra, que desaconsellava
utilitzar la via de la ponència conjunta perquè no tots els grups ho volen. Catalunya Sí que es Pot també
va deixar clar que no participarà en
les ponències legislatives, però ja va
avançar que no contribuirà a “judi-

En la segona reunió de la comissió sobre el procés constituent el diputat Lluís Llach va
ser ratificat com a president –amb el no del PP– en substitució de Muriel Casals. F. MELCION
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cialitzar” la política recorrent la decisió de la mesa del Parlament al TC.
On sí que s’ha compromès a participar la confluència d’esquerres és
en la comissió sobre el procés constituent, que ahir es va posar oficialment sota la batuta del diputat de
JxSí Lluís Llach, que substitueix
Muriel Casals en aquesta funció. El
seu missatge va ser clar: cal obrir les
portes de la comissió sobre el procés
constituent a les entitats socials.
“Ens han de poder expressar els
seus anhels i conviccions i enriquir
des del seu saber el debat que ens
ocuparà”, va defensar Llach. De fet,
la plataforma Reinicia Catalunya,
que aglutina 13 entitats del sobiranisme civil, va presentar dissabte un
mètode de deliberació ciutadana
per a la primera fase del procés
constituent, que consideren que ha
d’estar protagonitzada per la soci-

etat civil d’acord amb el calendari
que fixi la comissió del Parlament.
Tant Junts pel Sí com la CUP van
defensar aquest objectiu de fer partícip la societat civil organitzada. La
cupaire Mireia Boya va demanar
que el debat “desbordi la mateixa
comissió i s’apropi a la gent” amb
l’objectiu que sigui la ciutadania la
que “s’empoderi”. Conscient dels
punts de discòrdia que poden tenir
amb els independentistes, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot
(CSQP), Joan Coscubiela, va fer
una crida a “començar debatent
allò que uneix” per assentar unes
bases comunes que permetin que
sigui “més fàcil” gestionar les diferències. Amb tot, el PP va tornar a
deixar clar que donarà guerra en
una comissió que considera que va
totalment “en contra de la voluntat
d’una part dels catalans”.e

Mas al·lega al TSJC que el 9-N va ser executat per voluntaris
O.M.
BARCELONA

Les defenses d’Artur Mas, Joana
Ortega i Irene Rigau van demanar
ahir per escrit davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) que s’arxivi la causa del 9-N.
En el cas de l’expresident de la Generalitat, el text insisteix que el procés de participació va quedar “completament” en mans dels voluntaris
després de la suspensió del Tribunal
Constitucional (TC), que va arribar
cinc dies abans de la votació. Mas,
a més, sosté que el 9-N no va ser un
referèndum per obtenir un “mandat democràtic”, sinó simplement
un procés de participació. El líder de
CDC, quan va declarar davant del
jutge el 15 d’octubre, es va presentar

Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Artur Mas
van coincidir ahir en un acte a Barcelona. MANOLO GARCÍA

com a “responsable polític” de la
consulta alternativa.
Al vespre, en un acte amb Carles
Puigdemont i Oriol Junqueras en
què es presentava l’actualització del
llibre Cata...què? (La Campana), escrit fa dues dècades per l’actual president de la Generalitat, Mas va ressaltar que les querelles pel 9-N deriven del ressò que va tenir aquell
episodi a escala internacional.
“Aquella gran repercussió a Europa
i al món va encendre les alarmes a
Madrid i els va fer sobreactuar”, va
assenyalar l’expresident, que va recomanar al seu successor ser “suau
en les formes i ferm en els continguts” per tirar endavant el procés.
Puigdemont, amb un discurs en
què va rememorar els seus viatges
de jove per Europa en què insistia a
presentar-se com a català, va voler

reivindicar que Catalunya sempre
ha estat “a l’avantguarda” dels canvis democràtics a l’Estat. El vicepresident, Oriol Junqueras, també va
ser present a l’acte de presentació,
fet que va motivar que l’encarregada d’introduir-lo definís els assistents com els “tres tenors” de la política catalana. “Segur que jo no sóc
Pavarotti”, va ironitzar Mas, en una
referència que tothom va entendre
que anava dirigida a Junqueras.
El vicepresident, que va explicar
el seu pas pels arxius vaticans com a
historiador, va acusar l’Estat de voler negar sistemàticament la realitat nacional catalana. “Ara és evident que la societat catalana i les
institucions estan fent un camí cap
a la plena sobirania i l’estatalitat”,
va assenyalar Junqueras sota la mirada de Mas i Puigdemont.e

