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Puigdemont vol
anar al Congrés
a explicar el
referèndum
El president de la Generalitat sol·licita a Ana

Pastor, a través d’una carta, celebrar un debat
«transcendent i necessari» a la Cambra Baixa
AGÈNCIES/DdG BARCELONA/MADRID

■ El president de la Generalitat de
Catalunya, Carles Puigdemont, va
enviar ahir una missiva a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, en
la qual li sol·licita celebrar un «debat» a la Cambra Baixa sobre el referèndum unilateral que vol convocar per a l' d'octubre i sobre el
conflicte català.
A la carta, Puigdemont manifesta la seva convicció que «un debat d'aquesta transcendència és
necessari i s'ajusta al que els ciutadans esperen de les seves institucions de representació» i es posa
a disposició de Pastor perquè
aquest debat «es pugui celebrar al
més aviat possible».
Puigdemont només s'ofereix
per a un «debat» a la Cambra i remarca que no li sembla «raonable»
portar cap proposta concreta per
sotmetre-la a votació del ple, tenint en compte el desenllaç d'altres iniciatives catalanes anteriors
presentades a les Corts Generals,
en al·lusió al pla Ibarretxe.
Així, a la carta, el president català assenyala que «les aspiracions
legítimes i majoritàries -de Catalunya- sempre han estat rebutjades, retallades o incomplertes» a
la Cambra Baixa o per part del Govern central. En aquest sentit,
Puigdemont afirma que no li sem-

bla «raonable tornar a formular
propostes que estan destinades a
córrer la mateixa sort», amb la
qual cosa descarta una votació sobre el referèndum.
«No obstant això, sí em sembla
important que tots els diputats del
Congrés puguin escoltar, com a
màxim responsable institucional
de Catalunya, les raons per les
quals hem arribat fins aquí i per
què el meu Govern va sol·licitar
dialogar sobre la proposta de referèndum amb el Govern espanyol».
Puigdemont fa referència també a la carta que va enviar al cap
del Govern, Mariano Rajoy, per intentar negociar un referèndum i
subratlla que només va obtenir un
«rebuig» com a resposta.
El president català també informa a Pastor que divendres passat
va anunciar la seva intenció de celebrar un referèndum d'autodeterminació per a l' d'octubre amb la
pregunta: «Voleu que Catalunya
sigui un Estat independent en forma de república?».
El passat  de maig, el Govern
va invitar Puigdemont a sotmetre
la seva proposta de referèndum a
la votació del Congrés dels Diputats -sortiria derrotada perquè no
té majoria- i el president català va
posar com a condició arribar
abans a un pacte, que l'Executiu

Carles Puigdemont, en el Parlament durant una sessió de control al govern català.

central va insistir en què no es produirà.
Tot seguit, el president català va
anunciar la seva voluntat d'acudir
al Congrés dels Diputats a debatre
amb Rajoy sobre el referèndum,
sense sotmetre'l a votació, una
proposta que es va materialitzar
ahir a través de la missiva a Pastor.
La resposta del Govern central
El ministre portaveu del Govern,
Íñigo Méndez de Vigo, veu en bons
ulls la intenció del president de la
Generalitat de Catalunya d'anar al
Congrés per explicar als diputats
el seu pla sobiranista.
En declaracions als passadissos
del Congrés, el portaveu del Govern va insistir que «és bo» que
Puigdemont acudeixi a la Cambra
Baixa per donar explicacions de
les seves intencions. Mendez de
Vigo va dir que serà en tot cas el
propi Congrés el que estableixi el
procediment d'aquesta compareixença.
Fonts de la Presidència del Congrés van indicar que, en funció de
com sigui la proposta del president català, potser calgui sol·licitar

un informe jurídic als lletrats perquè estudien l'encaix reglamentari
d'aquesta compareixença que, en
principi, no està contemplada en
les normes internes de la Cambra.
Els partits de l’oposició també
van dir la seva sobre la carta de
Puigdemont. El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va
celebrar que el president català
hagi demanat per carta a Pastor un
debat sobre el referèndum a la
Cambra Baixa, però va mostrar els
seus «dubtes» de la seva «sincera
voluntat de negociació» quan «ja
ha anunciat data i pregunta del referèndum».
Una consulta amb poc suport
Per altra banda, Méndez de Vigo
també va parlar sobre la iniciativa
del president de la Generalitat de
crear una borsa de voluntaris per
organitzar el referèndum. El portaveu del Govern va exposar que
aquesta iniciativa denota la seva
«impotència» i el «cada vegada
menor suport social» de la consulta sobre la independència. Segons
les seves paraules davant els mitjans, «els funcionaris, que han re-
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but la seguretat del Govern central,
que vetlla per ells, no compliran
ordres il·legals i no participaran en
aquell referèndum».
Aquest fet, unit al rebuig de la
Comissió de Venècia, que ha recalcat que seran legals aquelles
consultes que encaixin en les
constitucions dels països o en el
seu ordenament jurídic, va portar
el ministre portaveu del Govern a
assenyalar que el referèndum català compta amb «cada vegada
menys suport social i amb el rebuig dels organismes internacionals».
«Tot va en la mateixa línia», va
postil·lar després de considerar
que els esdeveniments van revelant «la impotència clara de Puigdemont». També el ministre va
afirmar que en el passat debat de
la moció de censura no li va passar
«desapercebut» el diàleg que, al
seu entendre, van establir els portaveu d'ERC i En Comú Podem al
Congrés. Diàleg sobre el que haurà
de succeir a Catalunya el  d'octubre, sobre «el futur Govern de Catalunya» en el qual «probablement» hi hagi també la CUP.

Munté defensa el referèndum davant un
empresariat recelós del procés sobiranista

Maza anuncia que la Fiscalia actuarà
sense complexos contra la consulta catalana

 La consellera de la Presidència, Neus
Munté, va defensar ahir la convocatòria
del referèndum davant un empresariat
que està preocupat pel procés independentista a Catalunya i que creu que la incertesa política afecta negativament els
seus negocis.
Una qüestió política, com és el desafiament sobiranista i el referèndum que el
Govern català es proposa dur a terme el
pròxim 1 d'octubre, va marcar la 28a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu,
que per desè any consecutiu es va celebrar a la Seu d'Urgell, amb la participació
d'uns 500 empresaris.
Els directius van aprofitar la presència
de Munté, que va ser l'encarregada
d'obrir la jornada, per transmetre-li la

 El fiscal general de l'Estat, José Manuel
Maza, va anunciar ahir que la Fiscalia actuarà «sense cap tipus de complex ni exacerbació» davant de qualsevol il·legalitat
derivada del referèndum, inclosa la participació de voluntaris. «La Fiscalia està per
fer complir la legalitat i, si entenem que en
qualsevol circumstància s'ha incomplert la
llei, actuarem sense cap tipus de complex
ni exacerbació de la nostra actuació», va
subratllar Maza en un esmorzar informatiu organitzat per Nova Economia Fòrum.
Puigdemont va anunciar dimecres passat que el Govern obrirà una borsa de
4.500 voluntaris, amb la finalitat que
exerceixin com a «agents electorals» en la
consulta. Segons va explicar Maza, el Ministeri Públic no ha pres encara cap deci-

seva inquietud per la situació política catalana.
Després de rebutjar la possibilitat de
negociar ara amb l'Estat un nou tracte
fiscal per a Catalunya, Neus Munté va voler llançar un missatge de tranquil·litat
als empresaris i va assegurar que una Catalunya independent podria competir
«perfectament» amb altres estats europeus «de primer nivell».
Munté va acabar la seva intervenció
donant als empresaris tres raons per votar sí en un hipotètic referèndum d'independència: per una qüestió de competitivitat empresarial, perquè Catalunya disposaria de més eines per encarar el futur
i perquè és «un repte democràtic i de dignitat». EFE/DdG LA SEU D'URGELL

sió sobre si dirigir acusació contra aquests
voluntaris i va dir que l'únic que hi ha de
moment és «una mera hipòtesi» que ell no
entrarà a valorar.
La Fiscalia Superior de Catalunya ja ha
activat el procés legal per anul·lar el referèndum i ha inclòs l'anunci de la data i la
pregunta del referèndum anunciada per
Puigdemont en la querella contra el procés per a la compra d'urnes. La decisió de
la Fiscalia d'avançar-se fins i tot a la convocatòria formal respon al fet que, encara
que l'anunci de Puigdemont no ha «vingut
acompanyat de cap resolució jurídicament
valorable», segons el seu parer demostra
la tesi del Ministeri Públic que l'objectiu de
la licitació de la compra d'urnes és celebrar un referèndum il·legal. EFE MADRID

