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SESSIÓ NÚM. 40

La sessió s’obre a dos quarts de cinc de la tarda i quatre 
minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompa-
nyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assisti-
da per la secretària general i el lletrat major.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de tot el Govern.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Proposició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana (tram. 202-00029/10). 
Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del dicta-
men de la comissió, de les esmenes reservades i de les 
esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries (dictamen: BOPC 366, 3; dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 382, 17; esme-
nes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries: BOPC 390).

La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, comença la ses
sió plenària. 

Proposició de llei
de consultes populars no referendàries  
i participació ciutadana (tram. 202-00029/10)

El primer i únic punt de l’ordre del dia és el debat i 
votació del Dictamen de la Comissió d’Afers Instituci
onals sobre la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana.

D’acord amb els articles 109.4 i 112.1 del Reglament 
té la paraula, per presentar els treballs de la comissió, 
l’il·lustre senyor Josep Rull, que en fou designat relator.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt honorable 
president de la Generalitat, honorables consellers, 
molt honorable president Rigol, alcalde de Barcelo
na, diputades, diputats (remor de veus), ciutadans de 
Catalunya que en aquests moments també estan se
guint aquest debat, per a mi (veus de fons)... Ah, sí, 
president Benach, disculpi..., president Benach; veia 
remor de veus i no entenia per què, i ara el president 
mateix m’ho ha assenyalat. Per a mi és un autèntic 
honor de poder fer aquesta primera intervenció com 
a relator d’aquesta Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i de participació ciutada
na. En aquest primer torn, el que pertoca és explicar 
com s’ha tramitat aquesta llei, quins són els punts 
forts que toca i quines han estat les conclusions 
d’aquest treball de la ponència que va ser designada 
en el seu moment per la Comissió d’Afers Institucio
nals del Parlament de Catalunya.

En primer terme, el que voldria és posar en valor el 
bon clima, el bon to que ha presidit els treballs d’a
questa ponència i, posteriorment, la deliberació a la 
Co missió d’Afers Institucionals, i, per tant, vull do

nar les gràcies d’una manera molt concreta, com a re
lator, als que han estat membres d’aquesta ponència: 
per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana, Gemma Calvet i Pere Bosch; per part del Grup 
Parlamentari Socialista, Ferran Pedret; per part del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Santi Rodríguez; per part del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, Dolors Camats; per part del Grup par
lamentari Mixt, Quim Arrufat, i per part del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, la meva com
panya en aquesta comissió, la diputada Mercè Jou. 
No subratllo el Grup de Ciutadans perquè va decidir, 
legítimament, d’absentarse d’aquesta ponència.

És una ponència que vam iniciar fruit d’un text de par
tida que era una proposició de llei que havíem elaborat 
en base a una ponència conjunta. Una ponència conjun
ta que es va inspirar en el projecte de llei que havíem 
dut a terme, que havia elaborat el Govern a l’anterior 
legislatura. Però els treballs d’aquesta ponència –i s’hi 
referia algun dels membres de la ponència– han estat 
una autèntica ponència conjunta. Perquè els ciutadans 
ens entenguin, hi ha dues maneres d’elaborar una llei: 
agafar el text de partida i anarhi incorporant cadascu
na de les esmenes, o fer el que vam fer nosaltres, que 
és començar pràcticament de zero. I, per tant, vam co
mençar a redactar de nou tots i cadascun dels articles. 
Vam aprofitar alguns elements del text anterior. Perquè 
ens en fem una idea, el text inicial tenia vintinou ar
ticles, el text que avui sotmetem a l’aprovació d’aquest 
Ple n’acabarà tenint cinquantasis. I aquesta és la base 
de l’amplíssim consens que hem estat capaços de treba
llar, i això requereix un clima concret i requereix una 
voluntat d’estar més enllà dels partits polítics. I creiem 
que hem estat capaços de ferho, i això és el treball que 
oferim avui en aquest Ple del Parlament.

I també, evidentment, ha estat una ponència que tenia 
molt clar des del principi que no només volia fer una 
llei de consultes, ni una llei per a la consulta del 9 de 
novembre només. Aquesta llei serà la del 9 de novem
bre, però aquesta llei ha de ser l’instrument que ens ha 
de permetre dotar de marge suficient la Generalitat, 
els ajuntaments, per poder fer participar la ciutadania 
d’allò que és el bé comú, d’allò que són les polítiques 
públiques. I també tenia molt clar que aquesta seria 
una llei que pretendria desplegar íntegrament l’article 
122 de l’Estatut i, per tant, no només parlaria, hi in
sisteixo, de consultes populars no referendàries mit
jançant votació, sinó d’altres sistemes de participació. 
Aquest va ser un element de consens que vam assolir 
en la primera de les ponències que vam elaborar i, per 
tant, abasta els dos temes.

Voldria acabar, simplement, amb un parell de refe
rències. La primera és tot allò que fa a aquests nous 
sistemes de participació ciutadana, aprofitant allò que 
aquest país ja fa, que els ajuntaments d’aquest país ja 
fan, i, per tant, hem volgut posarho a la llei per refor
çarho, per donarhi més garanties. I les garanties són 
el pal de paller d’aquesta llei, garanties democràtiques 
perquè els ciutadans d’aquesta nació puguin decidir 
lliurement amb relació a aspectes que són fonamentals 
del dia a dia d’aquesta nació.
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Darrera qüestió: el capítol d’agraïments. He agraït el 
bon to que hi ha hagut entre els diputats i les diputa
des que han format part d’aquesta comissió, d’aquesta 
ponència. Érem conscients que hi havia un cert sentit 
de transcendència històrica, i, de fet, l’expectació que 
està generant el debat d’aquesta llei així ho subratlla, 
així ho ratifica. Però, més enllà d’aquests diputats, hi 
ha d’altres persones que són fonamentals.

I voldria fer un primer agraïment al Departament de 
Governació: a la vicepresidenta del Govern, a la con
sellera, la vicepresidenta Joana Ortega; a tot el seu 
equip, d’una manera molt concreta al director gene
ral de Relacions Institucionals i amb el Parlament, el 
senyor Miquel Puig, que sempre i en tot moment han 
fet possible que nosaltres poguéssim tenir el màxim 
nivell de detalls tècnics per veure com podíem fer una 
bona llei.

Segon element: Eduard Principal, el gestor de la po
nència, el gestor de la comissió, que al principi tenia la 
sensació que això costaria de relligar, i finalment hem 
estat capaços de fer un bon text, una proposició.

I darrera qüestió: el lletrat. El lletrat –i el que els 
parla avui ho diu per experiència– ha fet de lleva
dora d’aquesta llei, eh?, ha fet de llevadora, i la lle
vadora (rialles), coneixen exactament que té un pa
per fonamental en el naixement de bons textos i en 
el naixement, evidentment, d’infants i de persones. 
Doncs, aquí hem tingut l’honor de poder tenir el lle
trat major del Parlament, el senyor Antoni Bayona, 
que ha fet autènticament d’això, de llevadora, que 
ha estat capaç d’ajudarnos a transformar la voluntat 
política en un bon relat tecnicojurídic, i aquest és un 
agraïment que voldríem plantejar.

Acabo, senyora presidenta, simplement agraint aques
ta bona predisposició, i a partir d’aquí, doncs, que el 
debat que avui encetem pugui ser un debat sòlid en 
matèria jurídica, però sobretot que sigui un gran debat 
en termes polítics. Nosaltres tenim l’obligació d’oferir 
als catalans i a les catalanes, com a parlament, com a 
seu de la sobirania d’aquest país, les millors eines per
què aquesta nació pugui decidir el seu futur.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

A continuació, passem ara a la intervenció dels grups 
parlamentaris per a la defensa de les esmenes reserva
des i les esmenes subsegüents al dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries. En primer lloc, en nom del 
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula, per a la 
defensa tant de les esmenes reservades com de les es
menes subsegüents al dictamen del Consell de Garan
ties, l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Bona tarda, presidenta, president, vicepresidenta, con
sellers i conselleres, diputats i diputades i resta d’au
toritats i persones que ens acompanyen des del públic 
o que ens segueixen a través d’algun dels mitjans que 
el Parlament posa a disposició de la ciutadania. Bé, 

aquí som, vostès i jo, en una altra jornada històrica, 
tot i que el meu company Miquel Iceta assegura i ha 
assegurat en aquesta cambra que el món no acaba el 
9 de novembre, som al final del camí, un final del ca
mí que no sé si l’hem de referir al final d’aquesta tra
mitació legislativa o de la mateixa legislatura; aviat 
ho sabrem, sembla. Però qualsevol observador neutral 
podria dir –i li hauríem de concedir que té raó– que 
una cosa i l’altra vénen a ser el mateix, sigui com sigui 
i sigui el moment en què sigui que acabi aquesta legis
latura, perquè bàsicament aquesta legislatura ha donat 
voltes al voltant d’aquesta Llei de consultes, d’aques
ta qüestió que sembla que resoldrem avui amb la vo
tació que d’aquí a una estona es produirà en aquesta 
cambra.

Lamentablement, potser comprovarem que allò que 
vam dir el maig del 2013, en el debat a la totalitat 
d’aquesta mateixa llei, s’anirà complint fil per randa. 
I és cert que resulta antipàtic dir allò de: «Nosaltres ja 
ho dèiem», esperem no haverho de dir, però tot apun
ta que serà així. I no es podrà dir que nosaltres, com 
a Grup Socialista, no haurem provat d’evitarho. La 
nostra contribució a aquesta Llei de consultes popu
lars no referendàries i de participació ciutadana ha es
tat una contribució, diguemne, sincera, ha estat lleial 
amb el poble de Catalunya, amb la idea de desenvolu
par amb plenitud l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
i en concret el seu article 122, provant d’incloure, en 
un text que primer només preveia les consultes popu
lars mitjançant votació, tots aquells altres mecanismes 
de participació ciutadana que per nosaltres eren relle
vants i que creiem que seran una bona eina en mans 
de la ciutadania, procurant que el text es mantingués 
dins l’àmbit que l’Estatut preveu, que habilita que el 
Parlament pugui desenvolupar, i provant de formular 
unes esmenes, tant les que mantenim vives com les 
que hem formulat amb caràcter subsegüent al dicta
men del Consell de Garanties Estatutàries, que pro
ven de contribuir que la llei compleixi amb el man
dat estatutari, també cenyintse al mandat estatutari. 
I aprofitant, amb les esmenes subsegüents, per tenir 
en compte el caràcter ajustat de la decisió del Consell 
de Garanties Estatutàries, tenir en compte alguns dels 
arguments que plantejava el dictamen majoritari, que 
també feia alguna precisió respecte a la tècnica legis
lativa o a algunes qüestions que hauria estat preferible 
regular d’una altra manera en la llei, i tenint en comp
te també, perquè ens han semblat molt rellevants, molt 
interessants, alguns dels arguments que plantejaven 
els vots particulars.

Una de les preguntes que ens sorgeix és per què la ma
joria parlamentària no s’avé que prosperi l’esmena que 
nosaltres hem plantejat com a socialistes per tal que es 
pugui plantejar davant del Consell de Garanties Esta
tutàries l’adequació a la Constitució i a l’Estatut de la 
pregunta concreta de la consulta que es vulgui fer en 
cada moment. Val la pena aquí esmentar el Dictamen 
15/2010, de 6 de juliol, respecte a la proposta de con
sulta popular, per via de referèndum, sobre la indepen
dència de la nació catalana, que va emetre el Consell de 
Garanties Estatutàries i que feia relació a una pregunta 
que tenia la següent formulació: «Per tal que el Parla
ment de Catalunya porti a terme les iniciatives neces

 Nota de rectificació
Nota adhesiva
Josep Rull i Andreu (CiU) comunica la rectificació següent:«I, finalment, agrair la tasca de Jordi Font, assessor del meu grup parlamentari. El seu rigor ha estat fonamental.»
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sàries per fer efectiva la voluntat popular, està d’acord 
que la nació catalana esdevingui estat de dret, indepen
dent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea? 
Sí, o no?»

Més enllà que la pregunta contenia proposicions que 
no depenien de la voluntat exclusiva dels votants, co
mençant per la mateixa integració a la Unió Europea, 
els consellers del Consell de Garanties Estatutàries 
van acordar, per unanimitat, que aquesta proposta no 
tenia cobertura en l’àmbit competencial de la Genera
litat, i –ho cito textualment– «en conseqüència, si bé 
“l’entreinterrogació” de la pregunta sotmesa a dicta
men d’aquest consell està clarament fora de la com
petència autonòmica, tanmateix el Parlament pot 
impulsar per si mateix una reforma o revisió de la 
Constitució o de l’Estatut». Potser deu ser per això que 
no s’atreveixen a aprovar la nostra esmena per portar 
la pregunta del 9N al Consell de Garanties Estatutà
ries, ara que hi penso; potser deu ser per això.

Nosaltres creiem que la llei que aprovarem pot ser un 
bon instrument en mans de la ciutadania per ser con
sultada o per impulsar que se la consulti respecte a 
afers dins l’àmbit de les competències locals o auto
nòmiques de la Generalitat. Per posarne un exemple, 
se’n pot fer ús per consultar els ciutadans i les ciutada
nes afectats per si volen crear la comarca del Moianès 
o la vegueria del Penedès, o per tal que expressin si 
prioritzarien la despesa social en els futurs pressupos
tos de la Generalitat, en els termes en què ho dema
naven no fa gaire mesos els sindicats majoritaris. En 
aquest sentit, per saber si la ciutadania voldria recupe
rar els nivells d’inversió per habitant en salut o en edu
cació que existien l’any 2012, tenim tota la intenció 
d’emprar aquesta llei i apel·lem a la resta de grups de 
l’esquerra per tal que li donem aquest ús.

El Grup de Ciutadans –i m’avanço a alguns dels argu
ments que amb tota probabilitat emprarà després– diu 
no entendre per què el Grup Socialista avala la llei, si 
és l’instrument designat pel Govern per dur a terme 
la consulta del 9N. La resposta és relativament fàcil: 
perquè no és l’instrument per a la consulta del 9N, no 
ho és. No ho és en absolut, i ho hem dit des del mateix 
debat a la totalitat. Tampoc ho serà, diguemne, un 
instrument per dur a terme aquest tipus de consultes, 
la Llei de participació ciutadana que en fase d’avant
projecte està impulsant Andalusia i que contempla les 
consultes no referendàries mitjançant votació, en ter
mes molt similars a la llei que avui estem debatent, i 
que contempla aquestes consultes, com deia, en l’ar
ticle 32 i en endavant de l’esborrany d’1 d’agost d’en
guany mateix. Evidentment, contempla les consultes, 
com ho fa la llei catalana, dins l’àmbit de les compe
tències de la Junta d’Andalusia. En aquest cas ho hem 
de traduir per la Generalitat de Catalunya.

Ho hem dit i ho repetirem, si el president convoca la 
consulta del 9 de novembre amb la doble pregunta en
cadenada que té acordada, en la nostra modesta opi
nió, el primer que farà és desconèixer la llei que avui 
aprovarem i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Si aquesta és la decisió que pren el president, el que 
és pitjor és que estarem posant en risc el que nosaltres 

considerem un bon instrument per als ciutadans i les 
ciutadanes de Catalunya, al qual podríem donar molt 
millor ús, molt bon ús. I en el fons –i això també és, 
diguemne, del pitjor que li passa a aquest país– ho sa
ben, encara que no ho confessin, la resta de portaveus 
parlamentaris, la resta de ponents; ho sap el senyor 
Rull, ho sap la senyora Calvet, ho sap la senyora Ca
mats, ho sap tot el Govern i ho sap el Consell Assessor 
per a la Transició Nacional en ple.

Per tant, sí a la llei, no a un referèndum sense acord ni 
en part alegal, perquè ens haurem tirat un tret al peu.

Una altra cosa que cal preguntarse és quina solució 
aporta Ciutadans al marasme polític que viu Catalu
nya i a l’innegable desig de ser consultada que una 
àmplia majoria de catalans i catalanes expressa, més 
enllà d’estar molt enfadats amb els sobiranistes; qui
na, més enllà de l’apel·lació purament retòrica de con
vidar els independentistes a guanyar unes eleccions 
generals a tot el territori espanyol i comptar amb ma
joria suficient per canviar la Constitució, quina és la 
seva solució.

El respecte al principi democràtic inclou el respecte a 
les lleis, com la possibilitat de canviarles. I el principi 
democràtic inclou el respecte a la voluntat majoritària, 
així com un permanent esforç per la inclusió i pel res
pecte de les minories.

Destaquem que el suport del Partit dels Socialistes de 
Catalunya a la Llei de consultes no suposa un aval ni a 
la concreta consulta que es vol dur a terme el 9 de no
vembre ni, encara menys –encara menys–, a la mane
ra com l’anomenat «procés» s’ha conduït per part dels 
seus principals impulsors, que entenem que ha estat 
maldestra i contraproduent. Entre altres coses perquè 
entenem que aquesta manera de conduir el procés di
ficulta, si no impedeix, a curt termini, almenys, una 
solució política específica i pactada a la situació que 
viu Catalunya.

Ha manat el semblar sobre el ser. Hi ha hagut un fort 
component de dramatització en el procés i en la ma
teixa elaboració de la Llei de consultes, que ha estat 
víctima de les pressions que suposen les excessives ex
pectatives posades sobre el que aquesta llei podia fer 
i el fet que s’hagi emprat com a arma llancívola parla
mentària i fora del Parlament.

I el que és important és que la majoria parlamentària 
no ha estat en absolut cercant la manera de celebrar 
realment una consulta, sinó cercant la manera que el 
president pugui signar un decret de convocatòria amb 
total menyspreu al fet que en ferho amb un instru
ment inadequat es posa, com deia, en risc una bona 
llei que podria servir els ciutadans i les ciutadanes.

L’instrument no és adient, i no ho diu només el PSC. 
Resulta d’interès llegir l’informe sobre la reforma de 
l’Estatut elaborat per l’Institut d’Estudis Autonòmics 
del juliol de 2003, que deia: «Per acabar, podria valo
rarse la inclusió a l’Estatut d’autonomia de la facultat 
del president de la Generalitat per convocar consultes 
populars diferents del referèndum. Aquesta possibili
tat estaria avalada pel principi participatiu constituci
onalment reconegut a l’article 9.2. I d’altra banda cal 
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tenir present que la competència de l’article 149.1.32 
de la Constitució es refereix a l’autorització estatal 
per a la convocatòria de consultes populars per via 
de referèndum, circumstància que permet una inter
pretació flexible entenent que la fórmula del referèn
dum no abasta totes les formes de consulta popular. 
Tanmateix, no pot amagarse que aquesta interpre
tació del text constitucional pot considerarse certa
ment forçada.»

També és d’interès l’Informe número 1 del Consell 
Assessor per a la Transició Nacional, sobre la Llei 
de consultes no referendàries, que diu: «Això vol dir 
que l’Estat, si tingués voluntat política de canalitzar 
la consulta per aquesta via, des de la perspectiva de la 
constitucionalitat de la futura llei, únicament hauria 
d’acceptar que els criteris emprats per caracteritzar 
les consultes populars i diferenciarles dels referèn
dums són suficientment significatius per acceptar que 
no es tracta de referèndums encoberts. Tanmateix, 
com a contrapunt, caldrà tenir en compte que aquesta 
via té importants avantatges: el protagonisme corres
pon en exclusiva a la Generalitat, ja que l’Estat no in
tervé en cap de les seves fases.» I aquí ho tenim; així, 
és clar, el president pot signar el decret. Tot clar.

Cal destacar, per tant, que en realitat no s’ha dissenyat 
un procés per carregarse de raons per poder votar, per 
molt que s’hi insisteixi, sinó per acumular forces de 
cara a l’opció independentista; un procés en el qual no 
s’ha buscat la unitat de les forces del catalanisme polí
tic, sinó que s’ha pretès l’adhesió incondicional a una 
estratègia cada cop més sota el control de l’indepen
dentisme.

Per part del PP tenen una certa tendència a definirnos 
com a «“tontos” útils» de l’independentisme. No en
traré en una discussió sobre les capacitats intel·lectuals 
de cadascú, perquè estaria absolutament fora de lloc. 
Però sí que els diré que, si hi ha algú que hagi estat 
útil a la causa independentista, ha estat el Partit Po
pular. Cada vegada que vostès han governat ha cres
cut l’independentisme a Catalunya. Si hi ha algú que 
hagi treballat incansablement a favor de les tesis inde
pendentistes, per afavorirles, han estat vostès: el se
nyor Margallo, el senyor Wert i la resta de ministres, 
que no es cansen de contrareformar, no es cansen de 
laminar l’autonomia, no es cansen d’insultarnos amb 
coses com el LAPAO, el TIL o l’origen mossàrab del 
valencià.

Francament, no costa gens d’entendre que una de les 
reaccions quan vostès governen sigui la de voler tocar 
el dos. I és que són vostès tan conservadors, senyors i 
senyores del PP, però tan conservadors, que se’ls po
dria aplicar allò que els anglesos deien del comte de 
Liverpool, que s’hauria oposat a la creació mateixa a fi 
de preservar l’estat de coses anterior.

Nosaltres volem una llei de claredat com en el cas del 
Canadà. Nosaltres volem un acord per votar com en el 
cas del Regne Unit. Allà no va ser cosa d’un dia, ni tan 
sols en el cas escocès; no va ser cosa d’un dia arribar 
a solucions. I aquí tampoc serà fàcil. Però és necessa
ri, és possible i ens correspon a tots i a totes ferho re
alitat, perquè és l’única opció raonable en un context 

com el nostre, i si m’ho permeten, si tenim autèntica 
estima pels nostres conciutadans.

Faríem bé, doncs, d’apaivagar almenys un xic la re
tòrica inflamada d’èpica i de simbolisme, de moderar 
l’engolament, la solemnitat i sortir de l’enrocament. 
Hem de cercar els marcs de referència comuns que 
ens permetin realment consultar la ciutadania després 
d’un debat serè, rigorós, informat i amb igualtat d’ar
mes. Perquè de la mateixa manera que el conflicte és 
consubstancial a qualsevol societat humana, la medi
ació entre interessos i visions diferents també ho és. 
I és per aquesta via que podem resoldre de manera 
pacífica i consensuada, mai a plena satisfacció de tot
hom, la situació que vivim a Catalunya. Mentre pre
tenguem simplement doblegar la voluntat de l’altre per 
adaptarla a la pròpia, no ens en sortirem.

I nosaltres, els socialistes, ens revoltem contra el pseu
do argument que Espanya no pot ni vol canviar. Aques
ta antropomorfització absurda que sembla atorgar a Es
panya una psique i una voluntat ignora que Espanya és 
tan plural com ho és Catalunya, que tampoc pensa ni 
vol una sola cosa.

Em poden assenyalar, ens poden assenyalar tots, quina 
és la característica de l’etnicitat espanyola, si és que hi 
ha tal cosa, o quina és la seqüència de l’ADN que con
verteix Espanya en un mur infranquejable, els espanyols 
incapaços del canvi i del progrés? Ens ho poden asse
nyalar?

Quan parlem dels espanyols incapaços del canvi i 
del progrés, ens referim a Miquel Servet, a Fray Luis 
de León, a Bartolomé de las Casas, als comuners de 
Castella, als afrancesats liberals, als Azaña o Inda
lecio Prieto, als Machado o Miguel Hernández o La
bordeta? Ens referim als jornalers àcrates andalusos, 
als extremenys afusellats per milers en places de 
braus, als asturians de revolta i dinamita? Ens refe
rim potser als estudiants madrilenys i andalusos cai
guts sota les bales dels guerrillers de Cristo Rey, als 
qui anaven als concerts d’en Raimon, als que s’han 
organitzat contra la planta de gas de la ria de Ferrol, 
a la marea blanca de Madrid i d’arreu? Ens referim a 
la marea negra minera asturlleonesa, catalanoarago
nesa i andalusa? Ens referim als que lluiten pels seus 
llocs de treball, contra les retallades socials, contra 
la reforma laboral, per una cultura accessible, per 
l’educació pública, sigui amb una marea verda o gro
ga, allà o aquí, que tant és, perquè l’aspiració, l’anhel 
de justícia i de canvi és idèntica? Ens referim a ells?

«No se da fácil forma al hierro si no es cuando está 
candente», deia el federalista càntabre José María 
Orense. Doncs, bé, vivim el moment políticament més 
obert de les darreres dècades, amb importants forces 
socials empenyent per una transformació profunda ar
reu de l’Estat. Entenc l’atractiu que té l’apel·lació de fer 
tabula rasa, esborrar la pissarra i convidar els catalans 
i les catalanes a dissenyar un país nou, per molt que 
en la meva tradició un país nou requereixi molt més el 
canvi en les relacions de producció que no pas la sim
ple creació d’un nou estat.

Però per què hauríem d’aspirar a realitzarho nosaltres 
sols? Per què no explorar el federalisme com a palanca 
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i motor d’aquest canvi igualment anhelat arreu d’Es
panya i, evidentment, també a Catalunya?

Em vull adreçar ara per últim –demanant la indul
gència de la presidenta– a tota aquella gent que, com 
nosaltres, com els socialistes, vol construir una demo
cràcia més perfecta, amb més justícia social, amb més 
reconeixement del caràcter plurinacional de l’Estat i 
que està convençuda que podem ferho de la mà de la 
resta de pobles d’Espanya.

I em disculparan, espero, una lliure paràfrasi brechti
ana per acabar que pot fer somriure als cinèfils d’entre 
els qui m’escoltin. Els nostres adversaris, companys i 
companyes, amics i amigues, són forts, han adoptat 
una aparença invencible i semblen també impassibles, 
inamovibles. Pot semblarvos que després de tants 
anys d’esforç i de lluita estem en pitjor posició que 
abans de començar. No es pot negar que hem comès 
errors; les nostres paraules semblen a voltes buides, ir
reconeixibles. Què era veritat o què era fals d’allò que 
dèiem? Poc? Molt? Ha semblat, potser, que les nostres 
forces s’esgotessin, que fóssim cada dia menys; pot 
semblarvos que la nostra causa va malament, que po
dem ser arrossegats i marginats pel corrent de la vida, 
que romandrem sense comprendre ni ser compresos. 
Però com més fosca és la nit, més brillen els estels. 
I nosaltres, que ens oferim com a paletes i manobres 
d’aquest país nou que volem i voldríem construir en
tre tots, que estem disposats a fer sempre de pont, a 
serho sempre, que quan la temptació és la d’elaborar 
llistes de traïdors a la pàtria, reclamem per a nosaltres 
l’honor d’encapçalar la que es faci des d’aquí o des de 
Madrid, nosaltres som de nou aquí per tal que mai es 
pugui dir que els temps eren obscurs perquè no vam 
fer res.

(Aplaudiments.)

La presidenta

A continuació té la paraula, per a la defensa de les es
menes reservades del Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya, l’il·lustre senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu
tats, honorables consellers, president de la Generalitat, 
societat civil catalana, la que ens acompanya i la que 
no ens acompanya, que és bastant més, em permetran 
que comenci transgredint una mica el que seria l’ordre 
del debat. Sé que estem avui aquí per parlar de la Llei 
de consultes populars no referendàries, però em per
metran que els faci una reflexió en el sentit que sem
blaríem marcians tots plegats si avui no féssim un es
ment d’una situació que com a mínim a nosaltres ens 
preocupa i molt: a Sabadell han mort ja quatre perso
nes; n’hi han vintisis més d’afectades per un brot de 
legionel·losi.

El nostre grup parlamentari ha demanat amb caràcter 
d’urgència la compareixença del conseller de sanitat 
perquè expliqui als catalans què estan fent a Sabadell 
i què està passant a Sabadell. I aquestes són les prio
ritats que el nostre grup parlamentari creu que hau

ríem de debatre en aquest Parlament, no només un di
vendres a la tarda, sinó un dissabte o un diumenge. 
(Aplaudiments.) O a la nit, si no tenen altra feina a fer 
–o a la nit, si no tenen altra feina a fer.

Amb relació a la llei que ens ocupa i que ens porta 
en seu parlamentària avui, cal emmarcarla, aquesta 
llei, en l’article 122 de l’Estatut, perquè és desenvo
lupament d’aquest article, que fa referència a les con
sultes populars com a eina de participació ciutadana, 
a les consultes populars en general com a eina de par
ticipació ciutadana, i fa referència a les enquestes, a 
les audiències, als fòrums, a altres consultes populars, 
amb una excepció, una única excepció, que són els 
referèndums. I aquesta llei inclosa, la que ens arriba 
avui aquí, en lloc de regular la participació ciutada
na l’únic que fa, precisament, és regular una fórmula 
de participació que..., com els referèndums no els po
dem regular, regulem els noreferèndums, les consul
tes populars no referendàries. Si bé en el text inicial 
només parlava d’aquesta forma de participació, en el 
text que portem avui, que porten avui a aprovació de
finitiva hi ha un títol, l’últim, en què dissimuladament 
parlem d’altres formes de participació, allò, per cobrir 
l’expedient.

Però també l’article 122 de l’Estatut parla d’un altre 
aspecte. I a mi em perdonaran, però jo sóc de ciènci
es, i els de ciències intentem ser bastant pragmàtics i 
entenem les coses..., o sigui, quan diu «en l’àmbit de 
llurs competències», doncs, ho entenem així, literal, 
no?: en l’àmbit de llurs competències. No entenem al
tres coses. No entenem que quan es diu que la Genera
litat pot fer consultes i pot fer fórmules de participació 
en l’àmbit de llurs competències pugui parlar de les 
competències dels altres; entenem que és de l’àmbit de 
llurs competències. Són lletres, però els de números 
aquestes lletres les entenem d’una forma molt clara i 
molt nítida. Ergo, d’acord amb el 122 de l’Estatut d’au
tonomia de Catalunya, amb aquesta llei no es poden 
formular les preguntes sobre la independència de Ca
talunya que vostès volen formular. Per tant, l’objectiu 
de la llei és precisament aquest: fer el que no poden 
fer, que és un referèndum sobre una qüestió que a més 
a més no és competència de la Generalitat. D’una for
ma molt gràfica i molt simple, no? Bàsicament, perquè 
no només som 7. Som 47. No som només 7 milions. 
Som 47 milions, les persones afectades per la pregun
ta que vostès volen fer el proper 9 de novembre. 

Quin ha estat el paper del Partit Popular de Catalu
nya en la ponència d’aquesta llei? No ha estat absolu
tament cap sorpresa per a ningú, o no hauria d’haver 
estat com a mínim cap sorpresa per a ningú. Ho và
rem anunciar. Jo mateix ho vaig anunciar al maig de 
l’any passat, quan vàrem defensar l’esmena a la totali
tat a la proposició de llei que van presentar els grups 
de Convergència i Esquerra Republicana. Volem fer 
que aquesta llei sigui útil; volem reconvertir aques
ta llei en una autèntica llei de participació ciutadana; 
volem que en la llei quedi clar que només es poden 
fer consultes sobre aquells aspectes que són compe
tència de la Generalitat de Catalunya, o en el cas dels 
ajuntaments competència dels mateixos ajuntaments. 
I les esmenes que hem presentat –un grapat d’esme
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nes, no en sé el nombre, un grapat– anaven adreçades 
precisament a aquests dos objectius i a un tercer. I el 
tercer és dirlos: «Escolti’m, miri, per deixar clar el 
que són consultes referendàries i el que són consul
tes no referendàries, fem una cosa. En el cas que la 
consulta es vulgui fer en un cos electoral d’una cir
cumscripció electoral, o de diverses, utilitzi la Llei de 
referèndums, i per tant deixem aquesta per a aquells 
casos en què els àmbits territorials no coincideixen 
amb els cossos electorals, no coincideixen amb les 
circumscripcions electorals.» Però a més a més preve
iem la possibilitat que les consultes no només es facin 
en àmbits territorials. Preveiem la possibilitat de fer 
consultes també en àmbits sectorials: els jubilats, els 
joves, els treballadors d’un determinat sector, sempre 
que això no suposi un marge que permeti fer una si
mulació de referèndum.

Òbviament, la sort que han corregut les nostres es
menes és perfectament descriptible. Avui en queden 
unes quantes. Les mantenim –unes quantes, no totes, 
les més simptomàtiques– perquè precisament el que 
volíem era evitar que vostès utilitzessin una llei per 
fer consultes populars no referendàries per fer referèn
dums. I, òbviament, com que vostès el que volen fer és 
un referèndum, i a més a més d’autodeterminació, les 
nostres esmenes continuen perfectament vives, sense 
possibilitat que vostès permetin acceptarho. I vostès 
saben perfectament que aquesta llei que aprovaran 
avui aquí no serveix per fer el que volen fer.

Mirin, arguments. Primer argument: el fonament amb 
el qual vostès volen utilitzar la llei per convocar el re
ferèndum d’autodeterminació el proper 9 de novembre 
és que la sobirania és únicament i exclusivament dels 
ciutadans de Catalunya. I sí, que els catalans som so
birans; sí, que aquest Parlament és sobirà. I tant. En 
les competències que té, no en altres aspectes. En al
tres aspectes hi han altres òrgans sobirans, on estem 
representats, per cert: Congrés dels Diputats o Parla
ment Europeu. Per tant, aquella declaració de sobira
nia que vostès van aprovar aquí, en el Parlament, i que 
ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional precisa
ment per aquesta raó, perquè la sobirania dels cata
lans no és absoluta, sinó que ho és en el marc de les 
seves competències, és el primer avís que vostès tenen 
que amb aquesta llei no poden convocar aquest refe
rèndum. 

El segon element: 8 d’abril, al Congrés dels Dipu
tats. Per una vegada en aquests dos anys, vostès di
uen: «Anem a demanar permís per fer el referèndum 
al Congrés dels Diputats.» El president envia els grups 
parlamentaris perquè facin la defensa en el Congrés 
dels Diputats. I tenen una resposta. S’atreveixen a dir 
que és una resposta no democràtica? S’atreveixen a 
dirho? O és una resposta democràtica? Que el 86 per 
cent del Congrés dels Diputats els digués «no» és una 
resposta democràtica o no? Diguinho clar i alt. És de
mocràtica. Però, és clar, a vostès no els agrada, això. 
Menys els va agradar que a més a més la majoria dels 
diputats catalans en el Congrés dels Diputats també 
diguessin «no» a l’autorització d’aquell referèndum, 
encara que avui alguns socis d’aquells diputats que es
taven allà votaran que sí. 

I encara permetinme un tercer aspecte, que crec im
portant i rellevant. Vostès volien portar aquesta llei 
al Consell de Garanties Estatutàries per blindarne la 
constitucionalitat. I l’han vessada. Error. Ha sortit del 
Consell de Garanties Estatutàries més feble del que ha 
entrat, senyor Rull. No em digui que no. Més feble del 
que va entrar. Com explica vostè –bé, sí que ho expli
quen, perquè no tenen vergonya de dir les coses com 
les veuen– que només els consellers de Convergència 
i Unió i Esquerra Republicana avalessin la constituci
onalitat d’aquesta llei? Li ho repeteixo: només els con
sellers de Convergència i Unió i Esquerra Republica
na, amb vots particulars que deien: «Escolti, això és 
un referèndum.» No cola. Amb vots particulars dels 
consellers, sí, del Partit Popular, que som els dolents 
de la pel·lícula –sí, del Partit Popular–, dos del PSC 
i un d’Iniciativa per Catalunya. Els diuen: «Escoltin, 
això no és constitucional.» Però és que a més a més 
se’ls veu el llautó, perquè quan dos grups, el Socialis
ta i nosaltres, diem al Consell de Garanties Estatutà
ries: «Diguin, si us plau, si la pregunta que el Govern 
vol fer el 9 de novembre cap dintre de la Constitució 
o no», l’únic que troben són excuses per no pronun
ciarse. Perquè saben que si es pronuncien han de dir: 
«No, aquesta pregunta no cap dintre de l’Estatut d’au
tonomia ni cap dintre de la Constitució.»

Estem en una nova fase del camí, estem en un nou ac
te d’aquest drama, i el nostre grup els demana que di
guin la veritat. Perquè vostès, d’una forma molt sen
zilla, acostumen a confondre l’opinió pública amb 
eufemismes. «Dret a decidir»... Ah, no, ara ja no! Ara 
és «consultar». No demanem que decideixin. Ara de
manem només que..., consultin. Bé, de fet, «consul
tar» vol dir demanar l’opinió. Ah!, bé, però això que 
els catalans tenen dret a decidir, tenen dret a opinar i 
tenen dret a ser consultats val per a tot? Iniciativa ho 
diu: dret a decidirho tot. Doncs miri: estem d’acord 
amb ells. Tot! Sap què vol dir «tot»? Tot! Impostos 
també. Retallades també. Ah, no! –ah, no! Això la llei 
ho prohibeix. Això no! La independència. Bé, això de 
la independència no té efectes sobre la recaptació de 
ningú. Ara, d’impostos no. Sobre això no podem pre
guntar. I sobre les retallades? No, sobre això tampoc 
no podem preguntar! Sobre la independència, sí. Bé, 
doncs, escoltinme, se’ls veu una vegada més el llautó.

Què els semblaria si jo ara els digués: «Com que vos
tès no volen preguntar als catalans sobre els impos
tos que paguen ni sobre les retallades que apliquen...»? 
(Remor de veus.) És vehemència, senyora consellera; 
lamento que li faci mal de cap. Jo els podria dir: «És 
que vostès tenen por de la democràcia», «és que no 
els agrada la democràcia, perquè com que no deixen 
opinar sobre els impostos ni sobre les retallades...» Oi 
que seria demagog si jo digués això? Doncs bé: això 
és el que fan vostès dia sí, dia també amb relació a 
aquells que pensem que el Govern de la Generalitat no 
és ningú per preguntar als catalans sobre la indepen
dència de Catalunya de la resta d’Espanya. 

En realitat, el que veiem és que a vostès el que els in
teressa no és ni el dret a decidir, ni conèixer l’opinió, 
ni consultar, perquè vostès la decisió la tenen presa. 
El referèndum del 9 de novembre no és més que una 
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cobertura per a una decisió que ja tenen presa. Mirin, 
segur que ho coneixen, però els recordaré les paraules 
del senyor Turull en el Congrés dels Diputats. Ho dic 
en castellà perquè ell ho va dir en castellà, eh? (Remor 
de veus.) Encara que sembli estrany: «No estamos en 
un callejón sin salida. Estamos en un camino sin re
torno.» Magnífica expressió per anar a demanar per
mís perquè els catalans donin la seva opinió. Ell ja la 
tenia, l’opinió. Ell ja la tenia. Volen un referèndum per 
donar cobertura a una decisió que ja tenen presa.

Acabaré els últims segons que em queden fent una re
ferència necessària al paper del Partit dels Socialistes 
de Catalunya. Certament, tenen un paper galdós. Jo 
ho reconec. Molt galdós. I, mirin, jo els dic la veritat. 
L’expressió que el paper del Partit Socialista no ens 
agradaria que fos el de «“tontos” útils» de l’indepen
dentisme, o de Convergència i d’Esquerra, és una ex
pressió que jo vaig fer servir al maig del 2013. I quan 
algun diputat del seu grup em va dir: «Bé, va, escol
ta, no et passis, que ja ho has dit una vegada, això, no 
cal que...» En fi, i dic: «No, no, si no és que em pas
si. És que precisament aquesta expressió és la que va 
fer servir l’aleshores primer secretari del Partit Soci
alista, el senyor Pere Navarro, en un titular de diari.» 
«No volem ser els “tontos” útils.» Però jo des d’aquell 
dia vaig dir: «Bé, doncs, escolti’m, jo no utilitzo més 
aquesta expressió, perquè em sap greu que a vostès 
els soni malament.» És clar, i ara va, i ve vostè aquí 
i repeteix l’expressió. Bé, escolti’m, doncs què vol que 
pensem que són? Però si ho diuen vostès mateixos! 
Què volen que pensem que són? Vostès diuen: «No, 
però sí», «sí, però no», «aquí sí, però allà no», «allà sí, 
però no»... Escolti’m, i què hem de pensar? Que són 
ingenus? Escolti’m, no ho sé. Ara, pensinse –pen
sinse– què explicaran al senyor Pedro Sánchez, això 
sí, eh?, entre Sálvame, El hormiguero i Viajando con 
Chester, per dirli: «No, la consulta no la volem. Ara, 
diem que sí, que votem la Llei de consultes.» (Aplau-
diments.) Bé, doncs, vostès sabran com ho expliquen, 
això. Facinnos cas –facinnos cas–, senyor Pedret, se
nyor Iceta: deixinse de punyetes i votin que no! –dei
xinse de punyetes i votin que no! (Aplaudiments.)

Com veig que ja m’he passat de temps, permetinme 
acabar amb dues reflexions, no? Una primera reflexió. 
Estem en democràcia, i volem continuar sent demò
crates. I en democràcia, senyor Amorós, les lleis –dic 
«senyor Amorós» perquè em diu «votem, votem», 
sí– es canvien votant, no desobeint. Votant les lleis. 
(Aplaudiments.) Avui sentia... Fixinse, eh?, he pro
mès aquest matí que avui no parlaria d’Escòcia, i no 
ho faré, però sí que alguna reflexió he sentit, i a Escò
cia avui deien: «En democràcia no es venç. En demo
cràcia es convenç.» Doncs això és el que esperem que 
vostès facin: convencin –convencin. 

I acabo anunciant el nostre no a aquesta llei. El nostre 
grup votarà que no, però els demano que interpretin el 
no del Grup Popular a aquesta llei com un doble triple 
sí. Per a aquells que demanen tants dobles sís, doncs, 
mirin si vaig més enllà: un doble triple sí. El nostre 
«no» serà un sí a la democràcia, serà un sí a l’estat 
de dret, serà un sí a la convivència que ens ha permès 
avançar des de la dictadura fins al dia d’avui amb pro

grés, amb encert i amb uns bons serveis públics. Però 
a més a més serà un sí a Catalunya, sí a Espanya i sí 
a Europa.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu
tats.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Seguidament té la paraula, per a la defensa de les es
menes reservades del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, la 
il·lustre senyora Dolors Camats.

Dolors Camats i Luis

Gràcies, presidenta. Deixinme, abans de començar la 
intervenció, agrair, com ha fet el senyor Rull, també, 
la feina de tots els ponents d’aquesta ponència, tots i 
cadascun dels membres, els que hi han assistit, i, en 
tot cas, la feina i el suport que hem tingut del lletrat, 
del gestor i dels serveis lingüístics, que han estat a ve
gades imprescindibles en la feina d’aquesta llei. I agra
ir també la feina del meu grup, dels col·laboradors que 
hi han col·laborat, de la meva companya Marta Ribas i 
d’en Sergi de Maya, que és qui ens ha assessorat tam
bé en treballarhi.

Senyor Rodríguez, avui també ens hem despertat amb 
paraules que venien del Regne Unit. Sap amb quines 
em quedo, jo, o quines han ressonat fins a començar el 
debat d’aquesta llei? Les que deia el senyor Cameron, 
quan deia: «Jo sóc un apassionat del Regne Unit, però 
també sóc un demòcrata» –això que vostè deia, citant 
democràcia. «Podria haver prohibit el referèndum, pe
rò he preferit que els escocesos parlessin.» Són les se
ves paraules, i que ens han produït una enveja tan sana, 
però una enveja tan gran des del punt de vista demo
cràtic, en aquest racó del nostre país... Perquè sap qui
na és la resposta del president del Govern espanyol? 
Enllaunar el seu missatge –perquè l’ha enllaunat– i, 
seguidament, continuar dient que aquí no votarà nin
gú, que aquí, malgrat que el Parlament de Catalunya 
i el poble català exigeixin, demanin, sol·licitin, vagin 
a Madrid a demanar poder votar, ell prohibirà la llei, 
prohibirà la convocatòria (remor de veus), i ell impe
dirà votar. Avui qui guanya amb aquestes expressions 
certament és la democràcia britànica, certament són 
els escocesos, i qui hi perd és el seu president, és el se
nyor Rajoy, que queda no només en evidència als nos
tres ulls, sinó també davant d’Europa.

Perquè el que ens ha demostrat aquest procés a Escò
cia és, sobretot, que el vot permet arribar a l’acord, és 
votant que s’arriba a l’acord. Que les ofertes de Came
ron els darrers dies són forçades per la possible victò
ria del sí? Cert. Però uns i altres avui podran continu
ar seient i, a partir d’ara, trobar un acord, perquè han 
pogut votar. Perquè la democràcia, el marc de delibe
ració, la contraposició d’idees, és d’on neix la solució 
política als conflictes. I, a diferència d’Escòcia, aquí, 
que també tenim un conflicte, se’ns neguen el marc i 
la solució política, que no és una altra que votar, i la 
democràcia.
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Perquè, que ningú s’enganyi, certament, senyor Rodrí
guez, el problema és de democràcia, sobretot de les 
mancances de la democràcia. No és un problema, cer
tament, només del que passa en la relació entre Cata
lunya i Espanya, no és un problema només del debat 
nacional. Els darrers anys, amb l’esclat de la crisi, i 
sobretot amb la constatació de les causes que han ori
ginat la crisi política, social i econòmica que vivim, 
és quan s’han evidenciat les mancances i ineficiències 
del nostre sistema democràtic. Hem vist com els inte
ressos del poder econòmic i financer determinaven les 
polítiques que s’aplicaven, condicionaven les deman
des de la ciutadania. Incomplir els programes electo
rals s’ha convertit en un hàbit i s’ha considerat que fer 
els deures per part dels governs és menysprear les ne
cessitats de la gent. S’han canviat governs a Itàlia o 
a França; s’han canviat constitucions a Espanya sense 
votar, sense preguntar, tan sols per l’exigència econò
mica, fruit d’una voluntat ideològica, i s’ha repetit fins 
a la sacietat que no hi ha alternativa.

Aquest és el problema greu que tenim, la creixent de
sigualtat social, que és conseqüència de la creixent 
desigualtat econòmica. I una i altra acaben compor
tant..., i es fan mútuament indispensables, en una roda 
constant que acaba desposseint la gent de la seva prò
pia sobirania, de decidir sobre les seves pròpies vides. 
Alguns alerten que el risc que correm és convertir la 
nostra democràcia en un mer simulacre. L’única ma
nera, per nosaltres, de revertir aquesta dinàmica és la 
de repartir el poder, és establir clarament mecanismes 
d’incidència política, de decisió, i fins i tot de gestió, 
en mans de la ciutadania.

Aquesta llei, amb tota la modèstia, intenta fer això. In
icialment era una llei de consultes, i ara és una llei de 
consultes populars i de participació ciutadana. Ja hem 
sentit que no és legal, o que no es pot fer allò que la 
llei proposa i que incentiva, que és consultar la gent, 
que és consultarla i sentirla, perquè pugui influir en 
les decisions i actuacions públiques, que és escoltar.

I, com deia el senyor Pedret, és veritat, a Andalu
sia estan fent i treballant una llei de participació i de 
consultes. Però sospito que les dues lleis, la nostra i 
la seva, no acabaran tenint el mateix recorregut, com 
el mateix Estatut català, i el mateix estatut..., no van 
tenir el mateix recorregut. I, tenint els mateixos arti
cles, un va acabar al Tribunal Constitucional i l’altre 
segueix plenament vigent.

Però, mentre hi ha qui exposa els motius per negar 
aquesta llei, el que no se n’adonen és que el món, al 
voltant, es mou. «Eppur si muove», deia Galileu, «el 
món es va movent». I, si la política no ofereix camins 
d’incidència política real a la ciutadania, la ciutadania 
se’ls pren i els construeix. I això és el que ja està pas
sant.

Hi ha una expressió de malestar que demana un canvi 
a fons del conjunt del sistema econòmic, polític i soci
al, una exigència d’incidir, de participació i de gestió 
en els afers públics, des dels horts urbans a la PAH, 
des de l’ocupació i l’autogestió dels espais fins a les 
consultes ciutadanes o els pressupostos participatius. 
Que és constitucional, el 15M? Que és legal, posarse 

una samarreta verda i aturar un desnonament per or
dre judicial? Que forma part del marc legal, que 1 mi
lió i mig de persones, o molts més, surtin al carrer per 
reclamar que volen votar? Perquè aquesta és la reali
tat social i política que existeix i en la qual s’insereix 
aquesta llei.

I la llei pot servir com a escut per defensarse i des
muntar aquesta realitat, com demana Ciutadans, o 
com fa el Partit Popular quan empresona sindicalis
tes, quan proposa una llei mordassa (remor de veus) o 
quan amenaça a anul·lar lleis i parlaments (persisteix 
la remor de veus) –sindicalistes que es manifesten en 
una vaga general. Aquesta és la seva opció.

La nostra opció, modestament, a banda de continu
ar manifestantnos en les vagues generals, és intentar 
que la llei reculli i potenciï el que ja passa al carrer, 
el que el carrer ens exigeix. I ja avanço que no n’hi ha 
prou amb un sol text. És evident que aquesta llei no 
canvia el sistema democràtic ni la participació políti
ca. Però és evident que al costat de la llei ens cal una 
llei electoral, una llei de transparència, d’accés a la in
formació, o fins i tot lleis, que pensem proposar, que 
tinguin la possibilitat de fer referèndums que deroguin 
altres lleis o, fins i tot, càrrecs electes.

Partim d’un sistema institucional que recela del ciu
tadà, pensat per limitar la participació política de la 
societat exclusivament a les eleccions, una democràcia 
vertical que només contempla el de dalt a baix. Tenim 
un problema de democràcia, amb pocs instruments de 
participació, i els que tenim, poc utilitzats. El nostre 
és un sistema de democràcia representativa justet, i la 
democràcia directa és totalment excepcional i regula
da de forma restrictiva. Ni es contempla la iniciativa 
ciutadana ni es contempla la iniciativa de les comu
nitats autònomes, i s’exigeix sempre l’autorització de 
l’Estat per utilitzar l’instrument del referèndum.

En un intent d’eixamplar aquests drets de participació, 
aquest mateix Parlament, a instàncies de..., promogut 
pel Govern d’esquerres, va elaborar la Llei de consul
tes populars per via de referèndum l’any 2010. La llei 
va ser ràpidament recorreguda davant del Tribunal 
Constitucional pel Govern socialista de Rodríguez Za
patero en aquell moment, precisament amb l’argument 
que l’Estatut ens permet regular les consultes però no 
ens permet convocar els referèndums.

Ara portem a aprovació, precisament, una llei de con
sultes no referendàries i de participació, que simple
ment pretén permetre conèixer l’opinió de la ciuta
dania i garantir la seva possibilitat de participar en 
processos de decisió. I aquesta també es troba sota 
amenaça, i hi ha qui la dóna per pràcticament senten
ciada abans de néixer. Volem una consulta perquè no 
ens han deixat fer un referèndum, perquè aquesta és 
l’actitud democràtica davant la petició de democràcia 
que reiteradament fem.

L’al·lèrgia a obrir les institucions, els governs i el poder 
a la incidència efectiva de la gent és enorme i traspua 
en tots i cadascun dels comentaris que els hem sentit 
fer. I aquest és el tema de fons d’aquesta llei. Com pot 
ser que consultar la ciutadania sigui tan problemàtic? 
Com es pot enganyar tant amenaçant amb les conse
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qüències d’unes consultes que no són vinculants, que 
no tenen efectes directes però que el que sí que exi
geixen és un retiment de comptes per part dels poders 
públics?

Per nosaltres, el text fa un pas important regulant un 
nou instrument, que són les consultes no referendàri
es, a través del qual es podrien generalitzar i normalit
zar les pràctiques de democràcia directa, i que ve ava
lat pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
a l’hora de ferho. I permeti’m que no me’n pugui es
tar de fer un comentari, senyor Rodríguez: el Consell 
de Garanties Estatutàries i els seus membres no són 
patrimoni de ningú, els ha escollit aquest Parlament. 
No són ni seus, ni meus, ni de cap grup parlamenta
ri! (Remor de veus.) I la seva concepció dels membres 
del Consell de Garanties Estatutàries probablement 
el que demostra és la seva concepció d’organismes de 
l’Estat com el Tribunal Constitucional (remor de veus 
i alguns aplaudiments), que vostès patrimonialitzen, 
i vostès han acabat provocant el descrèdit que avui... 
Aquest és el Consell de Garanties Estatutàries del 
qual em sento orgullosa per la seva independència, se
nyor Rodríguez. Faci el favor de no malmetreho.

A més, la llei, deia, contempla la iniciativa ciutadana 
amb caràcter preceptiu. És a dir, si es recull el nombre 
suficient de signatures i es compleixen els requisits le
gals, la ciutadania podrà sol·licitar que es dugui a ter
me una consulta o un procés participatiu. I el govern 
interpel·lat, sigui local o sigui el Govern de la Gene
ralitat, ha d’estar obligat a ferho. Aquest és un dels 
vetos que vam eliminar en el treball de la ponència, 
perquè el text va arribar amb la possibilitat que les 
consultes ciutadanes fossin vetades, i aquest ha estat 
un dels acords fruit del treball de la ponència.

Ens sembla que amb aquest tipus de propostes, amb 
aquest tipus de text, com el de la Llei de consultes, 
responem a una nova manera de fer política a través 
de la qual la ciutadania pot guanyar protagonisme. 
I, cert, la llei permet les consultes locals, permet les 
consultes sectorials i permet també les consultes naci
onals, de l’àmbit català. El que no podem entendre és 
com podem sentir discursos que defensen les consul
tes locals, que defensen que es puguin fer consultes a 
nivell sectorial però que neguen que el mateix instru
ment polític pugui ser i servir a nivell nacional.

No hem inventat res nou, d’altra banda. El que regula 
aquesta llei fa anys que s’aplica en molts dels nostres 
ajuntaments, en municipis, on s’han obert ja processos 
perquè els ciutadans opinin, incideixin i fins i tot deci
deixin polítiques locals d’equipaments o pressupostos.

Per això no voldrem votar només una sola cosa o un 
sol tema; cert. La finestra que obre la llei ha de servir 
perquè entrin aire i llum a les sales amb olor a resclo
sit que a vegades tenen les nostres institucions i per 
donar una nova eina per incidir en el que ens afecta. 
Té sentit impulsar macroprojectes de negoci en el ter
ritori sense que el territori en digui res? –és igual si és 
un complex de casinos o prospeccions marítimes. Té 
sentit tirarho endavant si la gent no pot conèixer, de
batre i opinar, i esperar una resposta a aquest debat de 
les seves institucions?

La llei és un avenç, però el text també té mancances. 
El nostre grup té encara tres esmenes vives. Una, per 
permetre que els impulsors de les signatures tinguin 
una pròrroga a l’hora de recollir les signatures. Una 
altra, sobre la reserva de temes a consultar, que estic 
convençuda que tindrà l’aval del Partit Popular des
prés de sentir el senyor Rodríguez. Cert, la llei exclou, 
entre d’altres, consultes sobre pressupostos aprovats, 
i el capteniment del nostre grup és dir que, si el con
seller MasColell és capaç de complir i descomplir 
els pressupostos al llarg de tota la seva tramitació i 
al llarg de l’execució pressupostària, per què no poder 
consultar també a la ciutadania sobre els pressupostos 
ja aprovats? Per tant, segur, deia, el Partit Popular ens 
recolzarà en aquesta esmena.

Però on volem fer èmfasi és en l’esmena número 45, 
la que fa referència a qui pot votar. La llei contempla 
la participació de persones estrangeres a les consul
tes i demana un període d’arrelament mínim perquè 
puguin votar. Però com es pot explicar que si ets ale
many o polonès hagis d’haver residit un any a Cata
lunya, però si ets senegalès o de l’Equador et calguin 
tres anys? La distinció entre comunitaris i no comu
nitaris és legalment vinculant si parlem de la parti
cipació política electoral, de drets polítics fonamen
tals, per la nostra vinculació a la Unió Europea. Però 
no cal seguirla si parlem de participació política com 
la que s’expressa a les consultes. Nosaltres mantenim 
que l’arrelament necessari per poder votar a les con
sultes de totes les persones estrangeres, vinguin d’on 
vinguin, ha de ser d’un any.

Recolzarem les esmenes de la CUP, i recolzarem tam
bé la proposta del PSC de reduir el nombre de signa
tures a 50.000, en lloc de 75.000. I voldríem incor
porar a la llei la proposta del Partit Socialista que ara 
ens feia el senyor Pedret, sobre el fet que el decret de 
convocatòria faci referència a les competències sobre 
la consulta. Però a la seva esmena vostès parlen de 
nomenar el títol competencial, i vostès saben perfec
tament que la llei fa referència a l’àmbit competenci
al en el qual hem de fer les consultes. I aquesta és la 
proposta que els hem fet: demanem que les consultes 
puguin esmentar clarament quin és l’àmbit competen
cial en què es vol consultar, i arribarem a una transac
ció, i, si no, haurem d’abstenirnos en la seva propos
ta, en la seva esmena.

Tindrem llei, i una bona llei, i què n’haurem de fer? És 
evident que Catalunya té una demanda social i políti
ca, per aquest ordre, de modificar la relació amb l’Es
tat. Els ponts construïts o pactats, plasmats en forma 
d’estatut o constitució, ja no serveixen. Una sentència 
contra un referèndum legalment convocat i celebrat és 
la dinamita que ha fet saltar tots els ponts. I els incom
pliments, la recentralització a cop de reial decret, la 
indiferència, primer, i les amenaces, després, han anat 
obrint una esquerda cada vegada més gran. 

No és la Constitució del 78 fruit d’un pacte que s’ha 
trencat? Doncs, per Iniciativa i per Esquerra Unida és 
legítim, però sobretot és lògic i necessari que, abans 
de qualsevol altre pacte o negociació, per plantejar la 
independència o qualsevol altre tipus de relació amb 
l’Estat, les forces polítiques vulguem saber què opi
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na la gent i que aquesta ho manifesti sent consulta
da. Qualsevol nova legitimitat, qualsevol nova relació 
o estatus han de ser a partir del que impulsi i decideixi 
democràticament el poble de Catalunya.

Clar que la consulta no és vinculant, clar que no ge
nera un automatisme immediat el seu resultat, però és 
la manera més honesta i democràtica que sigui la vo
tació popular qui orienti i hi incideixi, qui impulsi, en 
definitiva, els passos a seguir per trencar amb el marc 
jurídic i polític actual.

Així ho exposa avui de forma clara el col·lectiu de ju
ristes Praga en el diari Ara; ens recorda que la con
sulta encaixa perfectament en el concepte d’acte pre
paratori per a la reforma constitucional que el mateix 
tribunal considera legítima.

Per això la consulta no es pot substituir per cap altra 
cosa, ni per eleccions anticipades, ni per mobilitzaci
ons cíviques. Les eleccions, les darreres, han permès 
construir una majoria política en aquest Parlament al 
voltant del dret a decidir. La mobilització social, que 
de nou s’exposava de forma impressionant a la diada, 
ha estat imprescindible per arribar fins aquí, ha espe
ronat l’acció política i la unitat, però ni l’una ni l’altra 
poden substituir el moment de legitimitat democràti
ca que significa votar en una consulta. La consulta no 
és el final, és l’instrument per avançar, per canviar i 
per canviarho tot, sí. Volem votar perquè és legítim, 
perquè és necessari i, sobretot, perquè la gent ho vol. 
I, per tant, hauria de ser legal. Per això és el millor 
instrument, perquè és legalment possible, democràti
cament impecable, socialment desitjada i políticament 
ara ja imprescindible.

Per això no ens serveix qualsevol cosa per a una con
sulta el dia 9 de novembre. Hem mirat Escòcia amb 
enveja pel procés democràtic, la capacitat de diàleg, 
de normalitzar la discrepància, i el contrast d’opcions 
sense que hi hagi amenaça. Les garanties que volem 
per a la consulta del dia 9 són totes; totes les d’aques
ta llei: els principis de pluralisme, neutralitat institu
cional, transparència, nodiscriminació, protecció de 
dades; són les obligacions del Govern, i per això els 
drets i les garanties estatutàries, les garanties, com es
tableix la llei.

I acabo. Perquè aquesta llei és la que volem aprovar 
i aquesta és la consulta que volem per al dia 9 de no
vembre. Per això votar és la solució i no el problema. 
Aquesta és la lliçó que ens ha despertat aquest matí: 
Escòcia és la lliçó, on han votat però no ha acabat res, 
perquè votar és un nou principi. Ells no seran inde
pendents perquè no han volgut, però ens han demos
trat que són lliures. I la democràcia sense llibertat és 
un simulacre. I ja no en volem, de simulacres; ara vo
lem votar.

(Aplaudiments.)

La presidenta 

A continuació té la paraula, per a la defensa de les 
esmenes reservades del Grup Parlamentari de Ciuta
dans, l’il·lustre senyor Albert Rivera.

Albert Rivera Díaz 

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president, 
president Rigol, president Benach, diputats, diputades, 
convidats, tot el Govern, companys diputats i dipu
tades, Ciutadans puja aquí avui per defensar l’àmbit 
constitucional i democràtic, els valors constitucionals 
i la convivència a Catalunya.

Pero además lo queremos hacer pensando en el deba
te que hay de fondo en todo esto. Hoy no estamos an
te un debate jurídico, hoy no estamos delante de un 
debate de argumentos jurídicos, no nos engañemos; 
hoy estamos ante un debate que afecta a Europa y que 
afecta a toda España. Hoy no estamos ante un debate 
que solo afecta a los catalanes, porque algunos preten
den romper un país y sacarnos de la Unión Europea 
con una decisión incluso ilegal.

Por tanto, hoy estamos ante un debate que afecta a un 
proyecto de unificación europea que lleva siglos inten
tándose construir y hoy estamos ante un reto, un desa
fío al orden constitucional en un país democrático de 
la Unión Europea que se llama España, nuestro país. 
Por tanto, nosotros hoy queremos hacer un debate a la 
altura de lo que ustedes pretenden romper o de lo que 
algunos pretenden romper y a la altura de lo que algu
nos queremos reformar, mejorar y transformar, que es 
España y la Unión Europea.

Miren, hay motivos de sobra para argumentar el no, 
a pesar de que algunos no lo han visto todavía, a esta 
Ley de consultas. Esta ley, mal llamada «de consul
tas», que es la ley de un referéndum separatista –y no 
lo digo yo; lo dijo el Gobierno cuando firmó el acuer
do de gobierno–, es una ley que tiene varios motivos 
jurídicos, que diré brevemente, porque están más que 
usados ya en esta tribuna.

El primero de ellos es que ya tenemos otra ley, ya 
existe una ley para hacer referéndums; eso sí, con el 
permiso de la organización, en este caso, del Estado, y 
con el permiso, lógicamente, de la Constitución. Uste
des necesitan otra ley porque con aquella ley tenía que 
consultar y tenía que convocar el Gobierno central.

Dos. Ustedes pretenden hacer una ley con un censo 
que no se corresponde con el censo de la Ley electo
ral; ustedes pretenden que vote gente que no tiene de
recho a voto, y, por tanto, no se corresponde con unas 
elecciones democráticas conforme a la ley orgánica 
que rige en nuestro país.

¿Tercer punto? Bueno, pues, es evidente: que esta ley 
solo podría consultar sobre asuntos autonómicos. 
Parece evidente. Pero algunos no lo quieren ver. Pa
ra que vean hasta qué punto eso es así, las principa
les enmiendas del Grupo de Ciutadans han ido pre
cisamente a asegurar que los artículos que hablaban 
de consulta y del fondo del asunto fueran siempre en 
ámbito democrático y, por tanto, en ámbito autonómi
co. ¿Saben cuál ha sido la respuesta de los grupos que 
van a aprobar esta ley hoy? «–No. –¿Por qué? –Porqué 
queremos hacer una pregunta para separar a Cataluña 
del resto de españoles.» Es evidente.

Por tanto, cuando uno no acepta una enmienda que 
dice «y se regirá y se ceñirá a los asuntos autonómi
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cos» es evidente que no quieren consultar sobre asun
tos autonómicos. Ya se ha dicho. No quieren consultar 
sobre impuestos, sobre que abran una comisión de in
vestigación de corrupción; no quieren consultar sobre 
la sanidad, quieren consultar para aquello en lo que 
no tienen competencias. Y a las pruebas me remito. 
Se ha dicho antes y lo volveré a repetir: en una deci
sión democrática de casi el 90 por ciento de un parla
mento democrático no se cedieron las competencias 
para hacer un referéndum secesionista, y además, la 
mayoría de diputados catalanes. Supongo que ustedes 
le otorgaran a sus diputados en el Congreso de los Di
putados la misma legitimidad que a los que nos senta
mos aquí. ¿O aquellos no son demócratas y nosotros 
sí lo somos? O lo somos todos o no lo es nadie. Yo 
creo que lo somos todos. Por tanto, acepten ustedes 
que no tienen competencia.

Y una pregunta del millón. Si ustedes no tienen com
petencia, o, al revés, si ustedes dicen que sí que la tie
nen, ¿para qué la piden? Si ustedes se autodeclaran 
soberanos y dicen que no importa lo que diga el Cons
titucional, ¿para qué piden permiso? ¿Me lo puede 
responder alguien? ¿Alguien puede explicar por qué 
tienen que pedir permiso para hacer un referéndum 
si dicen que son soberanos? Pues, si son soberanos, 
no hay que pedir permiso. ¿Y para qué fueron al Con
greso a pedir permiso? ¿Y por qué se lo denegaron? 
Porque usted, señor Mas, no tiene competencias para 
convocar un referéndum secesionista. Por tanto, dicho 
todo esto, podría acabar aquí la argumentación jurídi
ca del asunto.

Pero, como les decía, esto no va de argumentos jurí
dicos; esto es un debate político de transcendencia, no 
solo de los valores que rigen en un país democrático 
como España, sino de los valores de construcción eu
ropea, de la solidaridad, de la igualdad, de las liber
tades europeas, de lo que ha costado y está costando 
salvar obstáculos en Europa. Por tanto, nosotros que
remos ir a hablar de ese debate.

No le voy a dedicar mucho tiempo, tanto como ha he
cho el PSC a Ciutadans, le dedicaré un poquito menos 
de tiempo, si me permite, a su partido, señor Pedret. 
Y me decía usted que, bueno, ustedes iban a votar que 
sí porque no quiere decir que este referéndum sea para 
convocar una consulta independentista.

Pues, mire, yo le invito a que lea –no sé si lo ha visto, 
sería recomendable– el acuerdo de legislatura; le voy 
a decir hasta la página y el punto para que no tenga 
que perder mucho tiempo. Miren, hay un punto que 
dice: «Proceso de convocatoria de la consulta sobre el 
futur polític de Cataluña.» Más claro, el agua. Y dice, 
punto número 2, «aprovar la Llei de consultes»; pun
to número 6, «convocar una consulta». ¿Tiene usted 
alguna duda todavía de para qué sirve esta ley? ¿Tie
ne alguna duda? Porque se ha enterado todo el mundo 
menos el PSC en este país.

Por tanto, por favor, léanse el acuerdo de gobierno y 
dejen de decir que esta consulta es para hablar de los 
recortes; que ya se lo han dicho, que no, que esta con
sulta, este referéndum encubierto, es para separarnos 
de nuestros compatriotas y de los conciudadanos eu

ropeos. Por favor, léanse el acuerdo de Gobierno, el 
PSC, que «sap a on va», a ver si es verdad, porque es 
que toda España se ha enterado menos ustedes, fíjen
se. Por tanto, no hagan de cómplices.

Mire, este es como si unos señores, no sé, un día su
pongo que a ustedes les pasará..., que van unos seño
res con una media en la cabeza, con un coche, con una 
bolsa con utensilios para abrir una caja fuerte y van 
a un banco, y cuando llegan al banco ustedes deben 
pensar que van a sacar dinero del cajero, pero no, van 
a dar un golpe.

Por tanto, cuando van con medias y con una bolsa con 
utensilios y paran en la puerta y dicen «todo el mun
do al suelo» no es para sacar dinero del cajero, es para 
dar un golpe. Por tanto, por favor, dejen de colaborar 
y dejen de conducir el coche. Por tanto, bájense de ese 
coche, que es para dar un golpe contra el Estatuto de 
Cataluña y la Constitución, no es para sacar dinero del 
cajero, no es para hablar de los recortes, no es para ha
blar de impuestos, por favor. 

Ya no sé cómo decírselo más veces. Les pido que re
flexionen. Porque yo creo que ustedes algún día, us
tedes, nosotros y otros partidos, frente a los que quie
ren saltarse la legalidad democrática, tendremos que 
sumar para que aquí se establezca una mínima –mí
nima– convivencia que respete las leyes, el progreso, 
el bienestar, la economía y que no tengamos un siste
ma en que algunos dicen que tiene que haber un país 
sin leyes, como dice el señor Junqueras; «un país nou, 
un país sense lleis», es lo que le falta decir. Bueno, 
pues, el «país nou» no tendrá leyes, tú. Yo qué sé, ca
da uno se las saltará como quiera y cada uno pagará 
los impuestos que quiera, porque las leyes, según el 
señor Junqueras, se deben cumplir o no en función de 
cuando te gustan más o menos. Que se lo digan a los 
ciudadanos que pagan el IRPF o el IBI que nos estén 
viendo, si les gusta cumplir el IBI, las leyes del IBI o 
del IRPF. Yo me imagino que no, pero a esos señores 
cuando no cumplen la ley les cae todo el peso de la 
ley. Bueno, pues, espero que sea así para todos los ciu
dadanos de este país, no solo para los contribuyentes 
de clase media y trabajadora.

Dicho, por tanto..., y ya ha quedado, han dejado yo 
creo que bastante claro qué pretende esta ley. Creo 
que no se han escondido; el señor Rull lo dijo desde 
el primer día en la ponencia, lo ha dicho el señor Mas, 
lo ha dicho el señor Junqueras, está en el acuerdo de 
gobierno. Yo no voy a insistir más, porque me parece 
que si el PSC no lo tiene claro no vamos a perder más 
tiempo todos los demás que sí que lo tenemos claro. 
Por tanto, este no es un debate jurídico, como les es
toy diciendo, es de valores constitucionales y demo
cráticos.

Miren, les digo una cosa, lo que está en juego aquí, 
en España, y lo que está en juego en Europa es si se
guimos defendiendo la igualdad entre los ciudada
nos españoles, si creemos que las libertades indivi
duales están por encima de las identidades colectivas 
impuestas, si creemos que la solidaridad es un valor 
mejor que la insolidaridad, si creemos que la unión y 
la suma es mejor que la división y la frontera. Ese es 
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el debate que tenemos hoy encima de la mesa, el vie
jo debate de la vieja Europa, el debate de nacionalis
mos y fundamentalismos contra la construcción ra
cional de los estados unidos de Europa, el debate que 
ya hablaba de él Victor Hugo, el debate que ya habla
ban de él los padres de la Unión Europea, que ya ha
blaba de él Schuman; esos padres de la Constitución 
ya sabían que el nacionalismo y los populismos eran 
el enemigo a batir para la construcción europea.

Y, por tanto, todo el siglo XIX y el XX de Europa, que 
se ha visto amenazada por el nacionalismo, los popu
lismos, los fundamentalismos religiosos..., hoy tam
bién se ve amenazado por esas ideologías retrógradas 
y antiguas. Hoy necesitamos una Europa ciudadana y 
no identitaria, una Europa de ciudadanos y no de pue
blos históricos, una Europa de ciudadanía, una mejor 
Europa que la que tenemos. Ese es el debate que hoy 
tenemos.

Miren, y todo esto, la verdad es que pasa porque hay 
una crisis, sin duda, en los estados de la Unión Euro
pea, y una crisis también en la Unión Europea, hay 
que reconocerlo. Quien se piense que solo invocando 
la Constitución..., que hay que cumplirla, efectivamen
te, como dice el Gobierno de España, aunque lo diga 
por plasma, pero dice que hay que cumplirla. También 
hay que hacer que el proyecto común español y euro
peo sean atractivos para los ciudadanos.

Miren, les digo una cosa, yo, si fuera independentis
ta el espacio soñado sería el actual: una España que 
no funciona, una Europa con populismos y naciona
lismos que luchan contra ella, una crisis económica. 
Está escrito, la historia de Europa es así, siempre que 
ha pasado eso los populismos han crecido. Y eso es
tá pasando en Cataluña. Y hay que combatirlo pero 
ganándoles en las urnas democráticamente, en unas 
elecciones autonómicas, en unas elecciones generales, 
en unas elecciones municipales o europeas.

Por tanto, señores, hoy sé que algunos intentan sacar 
pecho del no en Escocia, otros intentan sacar pecho 
de esta Ley de consultas, y acabarán, aplaudirán, se 
harán otra foto, la enésima, incluso pondrán..., no sé si 
pondrán himnos o no, no lo sé. Pero les digo una cosa, 
hoy no es ningún día de celebración, ni para los que se 
alegran del no en Escocia, ni para los que se piensan 
que esta Ley de consultas es una buena noticia. Hoy 
no es un día de celebración, hoy es un día de preo
cupación en Europa, porque la Europa..., esos estados 
unidos de Europa están en jaque por los movimientos 
populistas y nacionalistas de nuestro viejo continente. 
Y, por tanto, tenemos que combatirlo desde la demo
cracia, desde las constituciones liberales y democráti
cas, desde la ciudadanía, pero también con un proyec
to atractivo.

Y yo creo que hay que tomar nota de esto. Yo creo 
que el Partido Popular y el PSOE, que han gobernado 
España tantos años, junto a Convergència, por cierto, 
deberían tomar nota; deberían tomar nota de que no 
solo vale invocar la Constitución sino que hay que ser 
también seductores, hay que seducir a los ciudadanos, 
hay que hacer un proyecto común atractivo. Sí; pero, 
señor Rull, no me haga que sí con la cabeza porque los 

Pujol tampoco son atractivos, no me diga usted eso. 
No, tampoco me atrae la Cataluña de los Pujol, tam
poco me atrae mucho. Por tanto, no haga sí con la ca
beza, señor Rull, que ustedes tienen mucha culpa de 
cómo funciona España, lo mal que funciona España, 
¿eh?, que algunos tienen la llave del Gobierno de Es
paña hace veinte años y la han dejado como la han de
jado, ¿no? Y, si no, que se lo digan a la familia Pujol y 
a Convergència.

Por tanto, ni la España que pacta con los nacionalistas, 
ni la España que piensa que hay que contentar a los 
que nunca están contentos... No, no, yo no me refiero a 
contentar a los nacionalistas ni a los que quieren rom
per el país. Yo les digo una cosa: yo creo que es legíti
mo que haya gente que diga: «Mire, yo soy separatista 
y quiero romper España, y además no me siento espa
ñol.» Muy bien. Lo que no entiendo es que los que de
fienden el Gobierno de España, o la nación española, o 
la convivencia dentro de España, tengan como socios 
a los que quieren romper un país. Treinta años así, y 
hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ya basta, ¿no? 
Ya basta de darle la llave a los que han querido romper 
nuestro país. Habrá que buscar sumas, alianzas entre 
aquellos que queremos arreglar nuestro país, que no 
romperlo.

Por tanto, le pedimos también al Partido Popular y al 
PSOE que se pongan las pilas; que se pongan las pi
las en Madrid, que se las pongan en todos sitios, para 
hacer un proyecto entre todos los que sí que queremos 
convivir. No cuenten con Convergència y Esquerra, no 
les van a convencer. Ya lo han visto, se han quitado 
la careta. Por tanto, hay que sumar entre aquellos que 
somos partidarios de esa convivencia, independiente
mente de diferencias políticas, ideológicas o críticas, 
que son legítimas, faltaría más, en democracia.

No queremos, por tanto, un «país nou» sin leyes, co
mo dice el señor Junqueras. No queremos un «país 
nou» de los que han endeudado la Generalitat con 
60.000 millones de euros –los del «país nou» tienen 
que estar temblando, porque tienen la deuda más alta, 
tenemos la deuda más alta de todas las comunidades 
autónomas. No queremos un «país nou» donde se ta
pe con la «estelada» la corrupción de los clanes y de 
las familias –como se ha hecho en otras partes de Es
paña, aquí también; por tanto, en eso también somos 
muy españoles–, sino que queremos un país, que es 
España, que funcione, y una Unión Europea que tam
bién funcione democráticamente, que sea atractiva, 
donde los populismos, ya sean de extrema izquierda 
o extrema derecha, Amaneceres Dorados, Syrizas o 
movimientos como Le Pen, no calen en esta vieja Eu
ropa que tiene mucho que construir.

Por tanto, a los que nos quieren llevar a un callejón sin 
salida –el señor Mas y compañía–, creo que hay que 
plantearles una alternativa. Pero la alternativa, insisto, 
no es solo denunciar el callejón sin salida: es poner 
una salida. Y la salida no es contentar al señor Mas 
y al señor Junqueras, que nunca estarán contentos: es 
seducir a la población del conjunto de España en un 
proyecto español atractivo. Esa es la única manera. 
El mejor caldo de cultivo del separatismo, insisto, es 
un país que no funcione. Si España funcionara bien, 
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si Europa fuera un espacio democrático y de avance 
económico, y no con la crisis bancaria que hemos te
nido, y no con los recortes que estamos sufriendo, se
guramente los mensajes de «España nos roba», «Ro
ma, ladrona» o «contra Cataluña» no calarían.

Yo quiero hacer una reflexión antes de acabar. Si calan 
mensajes en la población como «España nos roba», si 
calan mensajes de ese tipo, xenófobos, evidentemen
te inmorales en un país democrático, si calan mensa
jes como esos y triunfan electoralmente, quizá tene
mos un problema como país, quizá la solidaridad es 
un valor que está a la baja, quizá la igualdad es un 
valor a la baja. Pues, hay que volver a poner de moda 
la igualdad, hay que volver a poner de moda la solida
ridad, hay que volver a poner de moda las libertades y 
la unión entre los españoles. Por tanto, ese es el debate 
de fondo. La ley no es un muro, la ley es la garantía de 
unos valores constitucionales y democráticos.

Miren, les leeré brevemente la respuesta que le dio 
–supongo que para algunos de ustedes un antidemó
crata– Obama a los separatistas del sur, que le pedían 
un proceso de secesión. Dice la Casa Blanca contes
tando a esos señores, dice: «Los Estados Unidos» –en 
este caso– «consagraron en este documento el dere
cho» –la Constitución– «a tener un gobierno nacional 
a través del poder del voto, un derecho por el que ge
neraciones de americanos han luchado para garanti
zarlo a todos», dice, «pero no establecieron el derecho 
a marcharse.» Es la constitución americana, es el par
tido progresista, es el Partido Demócrata liberal, es el 
partido de Obama el que responde así a los separatis
tas. No existe el derecho a marcharse ni en la constitu
ción americana, ni en la española, ni en la alemana, ni 
en la francesa, ni en la italiana, ni en la austríaca..., en 
ninguna constitución salvo en una: la de Etiopía, que 
no sé si es su modelo.

Por tanto, ninguna constitución democrática del mun
do tiene el derecho a romper un país. En todo caso, 
ustedes tienen un mecanismo, que no les gusta, que es 
reformar la Constitución. Yo les invito a que conven
zan a la mayoría para una reforma constitucional; que 
les convenzan, no que les impongan ni que les «me
nostengan» para poder hacer un referéndum sin contar 
con todo el mundo.

Por tanto, España tiene mecanismos democráticos pa
ra cambiar esto. Yo no estoy de acuerdo con el reco
nocimiento del derecho de autodeterminación para un 
pueblo que no está ni oprimido, ni es el Sáhara, ni es 
una colonia, como son, en este caso, Cataluña, Mur
cia, Madrid o cualquier comunidad autónoma; no es
toy de acuerdo. Pero respeto que ustedes puedan ejer
cer ese derecho. Ahora, tienen que convencer, tienen 
que tener la mayoría. Ustedes son el 4, el 5, el 6 por 
ciento de la población española. Bueno, pues, ganen 
esa mayoría o seduzcan, como les decía, a esa mayo
ría. En eso estaremos de acuerdo, aunque discrepemos 
en el fondo. Respetaremos a los demócratas si van por 
un procedimiento legal y democrático, no respetare
mos a los que quieren dar golpes contra el Estatut de 
Catalunya o contra la Constitución, porque no pode
mos jugar en un terreno de juego donde la gente hace 
trampas y se salta las reglas de juego.

Para acabar, miren, yo sinceramente creo que, como 
decía Stéphane Dion, el federalista, liberal, defen
sor de la unión en Canadá, «un referéndum», decía 
Stéphane Dion, «es un trauma para una sociedad» –es 
un trauma para una sociedad. El mal ya está hecho, yo 
se lo reconozco. Haya referéndum o no, voten o no vo
ten ilegalmente, la fractura ya está creada. Dividir a la 
sociedad en bandos, una sociedad democrática, plural 
y abierta, es una grave responsabilidad.

Miren, en una sociedad democrática normalmente 
la gente se puede autoetiquetar o no como social
demócrata, liberal, democratacristiano, comunista, 
conservador, cristiano, ateo, agnóstico, musulmán, 
del Barça o del Madrid. Eso es una sociedad plural. 
Cuando ustedes pretenden convertir a una sociedad 
plural, democrática y abierta en una sociedad don
de «estás conmigo o contra mí», cometen una gra
ve irresponsabilidad. Y eso es lo que está haciendo 
el Gobierno de Artur Mas. Un gobierno agotado, un 
presidente agotado, de una legislatura agotada, con 
un socio agotador. Eso es lo que tenemos en estos 
momentos.

Por tanto, nosotros lo que queremos es un gobierno de 
Cataluña que piense en todos los catalanes, que tiene 
que tener como principal función..., fíjense qué les di
go: la principal función del futuro gobierno de Cata
luña será rehacer los puentes entre catalanes, será re
hacer les heridas que ha abierto todo este proceso de 
separación y tender puentes entre los que somos dis
tintos pero en el fondo somos iguales. Somos catala
nes, somos españoles, somos europeos. Por tanto, el 
futuro gobierno de Cataluña no puede seguir equivo
cándose y cometiendo irresponsabilidades. El futuro 
gobierno de Cataluña tiene que tender puentes en la 
diferencia, en la pluralidad. Ya les decía: «No preten
demos, ni queremos, ni nos gusta una sociedad homo
génea, queremos una sociedad plural.» Pero, eso sí, 
que no esté dividida en bandos, que este país ya tiene 
demasiadas experiencias –este país y toda Europa– de 
que cuando las cosas van por bandos siempre funcio
nan mal.

Por tanto, señores, este debate, como les digo, no es 
solo jurídico, es político, es de valores. Se juega mu
cho, Europa; se juega mucho, España. Por si alguien 
no lo sabe, el señor Salmond acaba de dimitir en Es
cocia. Yo no sé, si los que convocan referéndums lega
les dimiten, no sé si los que piensan convocarlos ile
gales ya dimitirán por adelantado. En todo caso, señor 
Mas, yo sí que le pido, no que dimita, sino que le vuel
vo a pedir lo que le decía la señora Forcadell el otro 
día: «Posi les urnes, president.» Posi les urnes; eso sí, 
como decían algunos, no el simulacro: las democráti
cas, las de verdad, las autonómicas, para escoger un 
gobierno de todos, un gobierno con las manos limpias. 
Por cierto, hoy aquí Ciudadanos había propuesto que 
se debatiera la apertura de la comisión de investiga
ción del caso Convergència, del caso Pujol. Pero el 
«todo por la patria» de Esquerra i Convergència no ha 
permitido que se pueda votar hoy la creación de una 
comisión de investigación por corrupción. Eso sí, hoy 
aplaudirán ustedes, se harán otra foto, la enésima, en 
la penúltima derrota, o la antepenúltima victoria, se
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gún lo vean, antes de encontrarse con el callejón sin 
salida del 9 de noviembre.

Y les digo para acabar, como les he dicho otras veces, 
hoy más que nunca: Catalunya és la meva terra, Es
panya és el meu país i Europa és el nostre futur, i ho 
seguirà sent.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bona tarda a tothom. Estem davant de l’aprovació 
d’una llei que per nosaltres té tres aspectes centrals o 
importants, que fan que sigui la llei que segurament 
amb més orgull votarem en aquest Parlament, de les 
poques que han arribat a votació aquests dos anys de 
legislatura. És una llei que permet celebrar consultes 
a escala local, regional, sectorial o de l’àmbit de Ca
talunya, que permet que els electors de més de setze 
anys puguin votar, que ho facin també els estrangers 
residents a Catalunya, els comunitaris amb més d’un 
any, els extracomunitaris amb més de tres anys de re
sidència; és la primera vegada, doncs, que tindran dret 
a poder participar d’algun procés de decisió popular 
o de consulta popular, com aquest. I, a més a més, té 
una virtut, aquesta llei, que és que no només pot con
vocar consultes el Govern o una majoria parlamentà
ria, sinó que sobretot, i sense permís de cap d’aquestes 
dues institucions, ni del Govern ni del Parlament, po
den autoconvocar consultes els ciutadans, mitjançant 
la recollida de signatures.

Per nosaltres, òbviament, això és un avanç notori de 
la institució, d’aquesta institució, davant d’una crisi de 
legitimitat democràtica gran, molt gran, que ha obert 
abismes gegantins entre la població i les seves institu
cions, entre allò que necessita i pensa la majoria social 
i allò que les institucions estan fent amb el poder polí
tic, amb el poder econòmic que emana d’aquests ciu
tadans però que cada vegada és més poc creïble que 
realment hi hagi cap mena de lligam entre la societat i 
allò que decideixen els poders polítics, els poders eco
nòmics.

Només hi ha un defecte, en aquestes tres virtuts que 
té aquesta llei, que des d’aquí ja demanem disculpes 
per no haver estat capaços, amb l’actual marc nor
matiu, d’haverhi pogut trobar la solució: poden vo
tar els catalans a l’exterior, aquests sí, però no podran 
votar els catalans residents a la resta de l’Estat espa
nyol. Malauradament, tal com requereixen l’Estatut i 
la Constitució, la condició política de català és dels 
espanyols que resideixen a Catalunya, d’aquells que 
tenim DNI o NIE i residim a Catalunya. Els catalans 
que viuen fora de Catalunya, que viuen a la resta de 
l’Estat, no són considerats, en aquest sentit, amb con
dició política de catalans i, per tant, no podran exercir 
el seu dret a vot. Des d’aquí, doncs, disculpes de part 

de la CUP, i crec que de bona part de la resta de la 
ponència, per no haver pogut fer possible que tothom 
que se sent nacionalment català o que té el dret de ser 
català pugui votar en aquestes consultes.

De totes les lleis que s’han votat, dèiem, o que estan 
en procés de redactarse en aquest Parlament, aques
ta és l’única que la CUP podrem votar a favor i amb 
orgull, conscients que ha arribat la clau o una de les 
claus més importants que obre molts dels panys que 
volíem obrir. Donar la veu a la gent no és una cosa 
menor. Donar la veu a la gent i, per tant, donarli el 
dret de votar sobre allò que ella mateixa proposi de 
votar i, per tant, alterar el debat enllaunat de les cam
bres parlamentàries, el debat manipulat dels mitjans 
de comunicació, tantes vegades mentiders, és d’allò 
més important i fonamental per tenir una societat que 
no només practica la democràcia com una estructura 
de l’estat de dret, com una estructura institucional, si
nó que practica la democràcia com una cultura políti
ca, que és allò que realment val, que és allò que real
ment és important en el concepte de democràcia.

En aquesta crisi que fa tants anys que dura, els poders 
públics i els poders privats, les institucions, però tam
bé els bancs, han aïllat la població de qualsevol deci
sió política que no anés en la línia de garantir privile
gis, de garantir l’statu quo, de garantir l’acumulació de 
riquesa a costa de la misèria de la majoria. Com deia, 
s’ha produït una distància abismal entre els represen
tants i els representats, entre les decisions polítiques i 
les lleis que ens governen i les necessitats i voluntats 
de la majoria social, en molts aspectes.

La necessitat d’expressarse, de recuperar sobirania, 
de recuperar poder de decisió i de poder parlar és ara 
mateix una necessitat tan vital com el pa que men
gem. En bona part de la societat, en molts aspectes i 
en molts temes, la necessitat de poder intervenir direc
tament en política, de poder dir que no o que sí quan 
convingui, malgrat a qui li pesi, és una necessitat vi-
tal, de supervivència vital per al nostre país i per al 
conjunt, entenem nosaltres, de la societat.

L’Estat espanyol esgrimeix alguns arguments demo
cràtics per oposarse que puguem no només aprovar 
aquesta llei, sinó exercirla, i exercirla en el sentit 
que volem exercirla també, el 9 de novembre. La de
mocràcia, diuen, és el respecte a l’estat de dret, a la 
Constitució i als tribunals. I quin flac favor li fan al 
concepte de democràcia si l’utilitzen com una totxana 
per llançarla contra aquells que volem votar, contra 
aquells que volem decidir, contra aquells que volem 
parlar. Posar per davant l’estat de dret, per sobre de 
la capacitat o el dret que tenim la gent a ser escoltats 
i que se’ns respectin les nostres decisions, a poder de
cidir, és no només fer trampa, sinó ferli un flac favor 
a la democràcia.

O utilitzen una equació trampa, que l’hem sentit du
rant el debat d’avui: «Guanyeu la majoria a l’Estat es
panyol.» Sí, però és que, és clar, els catalans i les cata
lanes no som majoria a l’Estat espanyol. I els catalans 
i les catalanes estem preguntant si podem decidir per 
nosaltres mateixos. I, per tant, mai tindrem una ma
joria catalana a l’Estat espanyol, òbviament, sempre 
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haurem de dependre de les decisions d’altres. I deia 
Spinoza, molt sàviament, que ningú està obligat a viu
re sota criteris d’altres; que no és que tinguem mania 
a ningú, que és que hem de poder ser capaços de deci
dir per nosaltres mateixos, no contra ningú, sinó per
què no som menors d’edat, perquè volem, perquè ens 
estem convencent que podem, a més a més, decidir el 
nostre propi futur. Per tant, hi ha una equació trampa 
en aquesta proposta, com es va demostrar en el viatge 
a Madrid que es va produir al mes d’abril i en el qual 
la resposta era previsible i va ser òbvia, que va ser: 
«No, no teniu majoria a l’Estat espanyol, ni la tindreu, 
ni tindreu el nostre permís.»

S’ha generat, òbviament, un estat d’opinió crispat en 
molts mitjans de comunicació. Hi ha hagut qui l’ha 
alimentat enormement amb mentides recurrents, amb 
associacions d’idees recurrents, com aquella d’aquell 
que diu, no?, que avui s’havia d’haver parlat també de 
la comissió de Pujol i que no ho ha volgut la majoria 
d’Esquerra i Convergència. Bé, els que estàvem a la 
Junta de Portaveus, òbviament, tenim una visió abso
lutament diferent, perquè vam proposar ferlo abans, 
dies abans, aquest Ple extraordinari per convocar la 
comissió. Dies abans; no van voler. El mateix dilluns 
que ve; no van voler. Perquè volien, òbviament, que és 
el seu únic propòsit, barrejar uns temes amb uns altres 
i fer de tot plegat un clima de crispació. 

«La democràcia, a més a més» –diuen– «el dret a de
cidir, fractura.» I mentre ho diuen atien tot el foc que 
poden per fracturar, i atien focs fins i tot de caire i ar
guments on inclouen ADN, o components de raça i èt
nia, com ha fet algun portaveu d’un grup parlamentari 
abans. Totalment irresponsablement, utilitzant tots els 
cartutxos que facin falta per... No, no, el debat demo
cràtic no fractura. Algú ho ha dit a la ràdio, també, al
gun portaveu a la ràdio aquest matí: «A Escòcia està 
la societat absolutament fracturada. Ara caldran anys 
per recompondre la fractura creada.» No hi eren, a Es
còcia. No han conegut el debat escocès, òbviament. 
No és que produeixi fractura, el dret a decidir. És que 
hi ha qui abans de deixarnos decidir –abans de dei
xarnos decidir– fracturarà el que faci falta la societat, 
tots els marcs de convivència possibles. I ho faran.

Miri, Escòcia, en aquest sentit, com ho va ser el Que
bec, és un mirall impagable de l’obtusitat de l’Estat 
espanyol. Un mirall en negatiu, òbviament. L’SNP, 
l’Scottish National Party, guanya unes eleccions. No 
per la majoria amplíssima que té la proposta de la con
sulta en aquest Parlament. Guanya unes eleccions. Per 
tant, es dedueix que hi ha un mandat, que és el seu 
programa polític. Això és una cosa que a l’Estat es
panyol, òbviament, ja comencen les incongruències, 
no? Allò, complir el programa polític perquè has re
sultat guanyador d’unes eleccions, vostè sap perfecta
ment que no passa gaire sovint. D’aquest mandat es 
dedueix, fins i tot Cameron dedueix, que hi ha d’ha
ver una solució política. I, per tant, arriben a un acord 
per celebrar un referèndum. Es produeix el referèn
dum, amb normalitat absoluta de debat i d’arguments, 
de presència al carrer i de presència a les televisions. 
L’SNP, l’Scottish National Party, perd la seva aposta i 
Salmond dimiteix. «Dimitir», que no és un nom rus, 

és una cosa que fan els polítics quan les seves apos
tes polítiques perden democràticament, i per tant són 
rebutjades, i els seus mandats, per tant, són rebutjats. 

Això, que a l’Estat espanyol és una cosa, diguemne, 
que forma part del món de la fantasia i dels contes 
infantils, en realitat és una pràctica política de res
ponsabilitat i de lleialtat a la població i als princi
pis democràtics. Hi ha una diferència, a més a més, 
entre el Regne Unit i l’Estat espanyol: el seu no a 
la consulta no és el no a la independència, que han 
defensat més de la meitat de la població a Escòcia; 
el seu no, en aquests tres anys, ha desgastat profun
dament els marcs d’autoritat i legitimat de l’Estat 
espanyol al nostre país. Els ha desgastat de tal ma
nera que segurament mai més acceptaran, els cata
lans i les catalanes, viure sense poder votar, sense 
poder decidir, dins el marc de l’Estat espanyol. Ai
xò ho han fet vostès, sobretot, defensant un no a la 
consulta, sí a la Constitució, per a tota la vida, per 
sempre més. Això ho han fet vostès. L’Estat espanyol 
fa trentacinc anys que considera els seus ciutadans 
com a súbdits, i la seva cultura democràtica, la dels 
seus ciutadans..., com a menors d’edat. Els catalans i 
les catalanes no ho acceptem majoritàriament. Però 
ben aviat tampoc ho acceptaran la resta de pobles de 
l’Estat i les seves classes populars.

Vostès han intentat que el debat sobre la consulta, so
bre poder votar, anés a un debat etnicista, o alguna co
sa d’aquestes, entre Catalunya i Espanya. Hi ha qui ho 
ha atiat per totes bandes, potser. Però en realitat hi ha 
un debat més profund, que travessa tota aquesta cri
si política i de legitimitat institucional que va comen
çar fa uns quants anys de forma més greu, que és que, 
d’una banda, hi ha qui defensa que res no canviï, de
fensa l’status quo, que tot quedi igual per poder con
tinuar guanyant el mateix que han guanyat fins ara, i, 
per una altra banda, hi ha els que volem decidirho tot 
i volem la independència per canviarho tot. 

Nosaltres volem votar. I sí, volem marxar. I marxarem 
per fer via pròpia. Però ni per un segon ens passa pel 
cap abandonar ni els vincles familiars, ni els vincles 
culturals ni els companys i les companyes de la res
ta de l’Estat en cap de les seves lluites, de les seves 
preocupacions i dels problemes que puguin tenir mai, 
que també són els nostres i seran sempre els nostres, 
també. Com, per exemple, la lluita per acabar amb el 
règim del 78. No, senyor Pedret, no hi ha cap ADN, 
ni aquí ni allà. Ni vostès són propietaris dels vincles 
familiars amb la resta de l’Estat. No hi ha cap ADN 
ni cap condició natural per la qual el poble espanyol 
i els seus representants, com ha dit vostè, no puguin, 
òbvia ment, aspirar a opcions de progrés i de canvi 
polític. El que hi ha són dos partits: el Partit Popu
lar i el seu, que han bloquejat durant trentacinc anys 
qualsevol opció de canvi, que l’han assegurat a través 
d’aquest consens constitucional i que ara mateix tenen 
el país entrampat en un immobilisme que no permet 
ni reformes polítiques ni reformes econòmiques, ni 
permet salvar les seves classes populars, que ho dóna 
tot als bancs i que nega el dret a decidir als catalans. 
Aquest és el problema: el bipartidisme i el règim del 
78, i el seu aferrarse a una constitució, a un règim po
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lític i a un règim econòmic que ens juguen absoluta
ment en contra.

I, per cert, els jornalers andalusos fan campanya aquí. 
Els que vostè ha dit i ha anomenat per oposarse, per 
anar contra, fan campanya aquí. La fan a favor de la 
consulta i a favor de la independència. 

(Aplaudiments.)

Que ningú s’enganyi: l’Estat espanyol té pànic que 
els catalans votin i decideixin lliurement. Però l’Es
tat espanyol té més pànic encara que l’exemple cata
là s’escampi per la península i la gent comenci a vo
ler decidir directament, lliurement. Sobre els bancs i 
els desnonaments, per exemple; amb un 90 per cent 
de recolzament al carrer, però bloquejada pel Govern 
actual, la solució als desnonaments. Sobre la privatit
zació de la sanitat, per exemple.

Aquesta llei és propietat del poble de Catalunya a par
tir que s’aprovi. És un instrument de consulta popular 
per donar veu a la gent per sobre o al marge de partits 
i interessos particulars. Permet convocar consultes a 
partir de signatures, sense necessitat d’autorització de 
l’Estat, ni del president, ni del Parlament. 

El dret a decidir ja no és un argument només per als 
sobiranistes. La batalla per conquerirlo el situa al 
més profund de la cultura i les conviccions democràti
ques del poble de Catalunya. Mai més ningú podrà go
vernar els catalans des de foscos tribunals i quedarse 
tan ample. Però tampoc mai més el poble català ha 
de permetre que es decideixi per ell. Ningú. Ni des 
d’aquí ni des d’allà. Sobre nosaltres decidim i decidi
rem nosaltres, solidaris i solidàries amb tots els pobles 
del món, però no esclaus ni vassalls de res ni de nin
gú. Aquesta és la base de la solidaritat, de l’internacio
nalisme, i aquesta és la base del món que volem. Això 
és la sobirania, i aquesta llei n’és la primera porta, el 
primer instrument.

Aquest Parlament ha decidit trencar el guió, el guió 
tants anys seguit, i doblegarse a la voluntat popular, 
assumint els riscos, els reptes i els perills que planteja 
l’Estat espanyol, que bloqueja tota via de lliure expres
sió i realització de la voluntat popular. Ara caldrà, a 
més, seguir ferms en la decisió presa, amb la profunda 
convicció que és just, que és democràtic, i que hauria 
de ser normal convocar els ciutadans a decidir a les 
urnes el seu futur polític. 

Today, the Catalan Parliament, a huge majority of its 
members, is passing a bill that gives voice to Catalan 
people. It allows institutions and people themselves to 
call for popular consultations, not only on indepen
dence, but also on the possibility of becoming a free 
country. We consider it is a right–democratic, fair–, 
and it should be a normal law for normal people.

(Traducció.)

Avui, el Parlament català, una àmplia majoria dels 
seus diputats, aprova una llei que dóna veu al poble 
de Catalunya. Permet a les institucions i al poble ma-
teix demanar consultes populars, no solament sobre la 
independència, sinó també sobre la possibilitat d’esde-
venir un país lliure. Considerem que és un dret, demo-

cràtic, just, i hauria de ser una llei normal per a un 
poble normal. 

A Escòcia, urnes, debat i resultats. A l’Estat espanyol, 
a Catalunya, tambors de guerra, fiscalies de guàrdia, 
Codi penal i amenaces de supressió d’autonomies. 

A partir d’avui tenim una llei de consultes populars. 
Gent, és vostra. Defenseula, exerciula. En pocs dies 
tindrem una convocatòria de consulta. Celebremla. 
Siguem fidels al mandat democràtic. El 9 de novembre 
tindrem una consulta; el 9 de novembre votarem; el 
9 de novembre votarem i guanyarem.

(Aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Ig
nasi Elena.

Joan Ignasi Elena Garcia

Bé; senyor president, presidenta, voldria començar, 
perquè em sembla que és de justícia, felicitantnos tots 
plegats per l’aprovació d’una llei en la qual hi ha hagut 
un important consens, i una llei tan important, si té un 
ample consens, més de cent diputats, doncs, em sem
bla que és una bona notícia per a tots.

Avui aprovem un instrument per canalitzar un anhel 
col·lectiu, que és el de voler votar, el de voler decidir 
el nostre futur col·lectiu el 9 de novembre, però tam
bé, com deia la Dolors Camats, moltes i moltes més 
coses. Perquè votar uneix, votar suma, votar agrega. 
La deliberació col·lectiva més el vot uneix, agrega, 
suma. El que desuneix són determinades actituds i 
el que desuneix sobretot és l’enrocament. Això sí que 
desuneix.

Efectivament, aquesta llei, l’aprovació d’aquesta llei és 
un tret, però és el tret de sortida de la Catalunya que 
ve. Decidim el que decidim els catalans, decidim sí, 
decidim no, decidim el que decidim, sigui quina sigui 
de les tres opcions la que decidim, els ciutadans sí que 
han decidit i han decidit que volen una Catalunya més 
justa, una Catalunya més neta i una Catalunya més de
mocràtica.

I amb aquesta llei comencem a construir un país amb 
més i millor participació. Dependrà ara dels governs. 
I crec que ens hem d’encoratjar tots, molt especial
ment els governs, a fer d’aquesta llei un instrument al 
servei de la majoria dels ciutadans, al servei d’una mi
llor democràcia i de més i millor participació dels ciu
tadans.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

A continuació té la paraula, en nom del Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, la il
lustre senyora Gemma Calvet.
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Gemma Calvet i Barot

Gràcies, presidenta. President, vicepresidenta, conse
llers del Govern de la Generalitat, abans d’iniciar la 
meva intervenció, vull fer agraïments, agraïments sig
nificatius, a l’equip de la ponència, especialment a la 
figura del relator, el senyor Josep Rull, amb la paci
ència i la capacitat de consens, que ha pogut gestionar 
una activitat legislativa com aquesta que ha estat molt 
complexa, com no s’escapa del debat i del dia d’avui, 
amb dificultats, però amb una capacitat final de ge
nerar consensos molt més enllà de plantejaments de 
projectes polítics de cadascun dels grups que la inte
gren. També aquest agraïment és extensiu a la resta 
de membres de la ponència, i especialment a l’equip 
tècnic i al lletrat que ha estat assistint als debats ence
sos, en moltes ocasions, complexos, dificultosos, però 
que han sorgit de les conviccions i de la necessitat de 
donar un servei a la ciutadania de Catalunya per fer 
d’aquesta llei un instrument vàlid i possible per exer
cir la sobirania democràtica.

Vull donar les gràcies, també, i de forma molt espe
cial, a l’Assemblea Nacional Catalana i a Òmnium 
Cultu ral i a la societat civil catalana, perquè, des de 
la seva capacitat de mobilització, significativament di
ferent en quantitat, però des de la garantia del civis
me democràtic i de la convicció que la ciutadania s’ha 
de comprometre en la política, han estat capaços, l’As
semblea, Òmnium, d’impulsar una mobilització en els 
darrers anys absolutament pionera en l’àmbit europeu, 
cívica, democràtica, i que ens ha portat avui aquí, i 
que en totes i cadascuna de les sessions de la ponència 
hem tingut presents per seguir endavant i que, segura
ment, seran la força per seguir endavant les properes 
setmanes.

També un especial agraïment al Consell Assessor per 
a la Transició Nacional, que han treballat amb uns 
informes d’un rigor tècnic elevadíssim, amb una de
dicació gratuïta i voluntariosa, però acollint també 
disparitats internes des del debat i des de la capaci
tat d’orientar les sortides a aquesta situació tan difícil 
des del punt de vista polític que estem vivint i que ha 
quedat reflectida en els informes publicats que vostès 
tenen a l’abast.

I, per últim, però no menys important, vull fer un 
agraïment al Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya, perquè m’ha encomanat avui la 
defensa d’aquesta Llei de consultes, i un agraïment ex
tensiu..., i un honor a la memòria del president Macià, 
del president Companys, del president Irla i del presi
dent Tarradellas. 

Avui estem en un dia històric per a Catalunya, i en un 
dia històric també per a l’Estat espanyol. Estem vivint 
l’aprovació d’una eina legislativa pròpia que sorgeix 
del marc constitucional, que és plenament constitucio
nal i que es desprèn d’un article de l’Estatut d’autono
mia, que forma part de l’invent que la Transició espa
nyola va acollir per generar un pont polític entre una 
llarguíssima dictadura franquista –el món ens mira, 
Europa ens escolta avui, i ho ha de saber– cap a una 
solució a una realitat plurinacional de l’Estat que en 
aquells moments estava absolutament reprimida i pels 

mitjans coercitius més greus, com les penes de mort. 
D’aquella Constitució va sorgir la necessitat d’apro
fundir en un principi democràtic que ha estat acollit 
en aquesta llei i que reflecteix la voluntat dels consti
tuents a donar sortida a aquell difícil repte de l’any 78.

Ens trobem en l’any 2014, un any on hi ha hagut un 
acord sorgit d’aquest Parlament de Catalunya, amb 
una data i amb una pregunta. S’han provat moltes vi
es, totes les que estableix la Constitució espanyola, i 
no hi ha hagut acord, perquè el Govern de l’Estat no 
ha volgut fer un acord. Ens ha quedat i ens queda l’ins
trument privilegiat d’una llei com aquesta, la Llei de 
consultes no referendàries, que ha estat avalada plena
ment pel Consell de Garanties Estatutàries des d’una 
interpretació de la Constitució espanyola que aquesta 
que la defensa la comparteix plenament. Tots aquells 
que creuen que el paraigua de la Constitució espanyo
la ha de ser l’aixopluc del present i del futur polític de 
l’Estat i de Catalunya han de ser el suficientment ge
nerosos per comprendre que aquell text legal té una 
vocació d’acollir també ara aquest moment polític i de 
donarli una sortida.

I aquest oferiment d’aquesta interpretació jurídica que 
el Consell de Garanties Estatutàries ens ha fet, molt 
ben desenvolupada i amb molt rigor, forma part d’una 
tradició constitucionalista que no és aliena a l’evolu
ció del constitucionalisme al món. El model actual de 
les constitucions és aquell que ofereix que la Constitu
ció sigui una eina al servei de la democràcia, mai un 
carrer sense sortida –mai un carrer sense sortida. Les 
lleis poden ser un laberint, però si són un carrer sense 
sortida fracassen.

Nosaltres avui estem aprovant una llei constitucional, 
plenament constitucional, des d’aquella Constitució 
del 78, que va sorgir d’una superació d’una dictadura 
franquista fins a les legítimes aspiracions que sorgei
xen del pluralisme polític, on s’inclou la independèn
cia de Catalunya com a país. Si algú pretén creure o 
fer creure al món que aquella Constitució del 78 no era 
capaç de visualitzar que l’evolució dels esdeveniments 
històrics i democràtics podia fer arribar el moment en 
el qual ens trobem ara és que no tenia cap confiança ni 
en aquell procés democràtic ni en aquella Constitució, 
que molts van votar i que actualment la majoria de les 
generacions que surten al carrer no vam tenir l’opor
tunitat de ferho.

Quan el Consell de Garanties Estatutàries diu, a l’arti
cle 1.1 de la Constitució, que legitima perquè es pugui 
fer, a l’empara d’aquesta Llei de consultes no referen
dàries, la pregunta en la data que, des d’aquest com
promís parlamentari, des d’aquesta pluralitat política, 
va aixoplugar el 12 de desembre l’acord que es va aco
llir, ho fa perquè fa ús del dret amb les alçades de mira 
que la vocació del dret ha de tenir al servei de la po
lítica. El mateix Tribunal Constitucional en la sentèn
cia del recent any 2014 reconeix que està emergint un 
nou dret: el dret a decidir; reconeix que aquest princi
pi democràtic, que s’ha construït de forma evolutiva 
davant la necessitat d’escoltar la ciutadania, davant la 
necessitat d’aprofundir en aquella sobirania popular i 
anar molt més lluny del que representa el sufragi i, per 
tant, acollir la figura de les consultes, comprèn –ho 
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comprèn el mateix Tribunal Constitucional– que vin
dran esdeveniments importants com el que aquí acull 
aquest Parlament. El dret a decidir és l’obligació que 
tenim els poders públics, les institucions: escoltar la 
ciutadania en les qüestions que a aquesta ciutadania li 
preocupen.

Diu la filòsofa, excel·lent filòsofa, María Zambrano, 
espanyola: «La democràcia és la societat en la qual no 
sols és permès sinó exigit ser persona.» És a dir, als 
ciutadans els exigim que compleixin lleis, els incul
quem uns valors a través de les normes. Nosaltres aquí 
decidim l’orientació, les limitacions i la capacitat que 
els serveis públics arribin a cobrir les seves necessi
tats. Ah, però no els volem escoltar? Ho pregunto: no 
els volem escoltar? Sèneca deia: «Parla i aleshores et 
veuré.» Jo em pregunto: la conseqüència de no voler 
escoltar és no voler veurehi?

El servei públic, que és la vocació de la política, ara 
té un gran repte a Catalunya. I aquesta llei represen
ta un repte també per a l’Estat espanyol. Aquesta llei 
està feta, com deia, des de la Constitució espanyo
la i l’Estatut d’autonomia, i ha construït un mecanis
me de participació democràtica, el primer esglaó, el 
més bàsic, de proximitat a la comunitat catalana. Els 
referèndums –i això ho explica molt bé el Consell de 
Garanties Estatutàries– tenen una altra figura jurídi
ca, que està vinculada al dret de participació políti
ca i que té unes conseqüències en termes de sufragi 
molt diferents que una consulta. Per tant, senyors i se
nyores, investimnos de la certesa que aquesta llei que 
avui aprovem és l’eina, ara indispensable, per resoldre 
aquest moment polític i donar sortida a la consulta del 
9 de novembre. I ho és des de la màxima proximitat, 
des del màxim vincle que implica l’escolta a la ciuta
dania.

Aquesta gradació –consulta, consulta no referendà
ria, referèndum, eleccions als parlaments–, aquesta és 
l’escala per escoltar la ciutadania. Quadra tot –quadra 
tot–, tot encaixa en el marc de la Constitució. I quan 
el poble de Catalunya pugui votar, perquè ciutadans a 
qui els exigim ser persones ho puguin ser perquè els 
escoltem, la suma d’aquests vots individuals, d’aquests 
ciutadans i ciutadanes compromesos amb la política, 
d’aquest 85 per cent d’escocesos que han anat a votar... 
–un gran triomf de la democràcia, únic en el món, un 
gran reforç del vincle comunitari amb la política, un 
èxit de la democràcia–, quan això es produeixi s’ac
tuarà en conseqüència, tenint en compte el resultat. Si 
no s’escolta no es veu, si no es veu no es fa un servei 
a la democràcia i no es compleixen les lleis. No com
pleixen vostès la Constitució espanyola si neguen la 
necessitat d’escoltar la ciutadania en aquelles qüesti
ons en què la ciutadania es vol expressar.

Catalunya fa temps que demana expressarse. La ciu
tadania de Catalunya ha sortit al carrer. Són milions, 
són 2 milions de persones el darrer Onze de Setembre 
que, individualment, cadascun d’ells ha decidit fer un 
pas endavant en l’exigència a les institucions a l’Estat 
espanyol, a les nostres posicions polítiques de mante
nir la fermesa entorn de la consulta. I aquesta llei, una 
llei que reflecteix la trajectòria europea en matèries de 
consultes referendàries i no referendàries, perquè n’hi 

han de les dues modalitats, ha tractat de fer una síntesi 
al més endreçada possible, al més rigorosa possible, al 
més seriosament possible per ser un estri, un instru
ment jurídic al servei de la ciutadania.

Per tant, nosaltres des d’aquí els demanem, a tots i a 
cadascun de vostès, els vots favorables per a aques
ta llei. I els demanem que aquells que estan impedint 
que el Govern de l’Estat faci un ús de la democràcia 
des del punt de vista del principi democràtic, que és 
la base de la democràcia, de les democràcies del se
gle XXI, modifiquin la seva opinió, retirin les amena
ces de recórrer la llei al Tribunal Constitucional. Els 
demanem que la respectin. Els demanem que ens res
pectin la nostra llei, que respectin la nostra consul
ta. És la nostra consulta i la volem poder fer el 9 de 
novembre. No els hem de demanar permís. Tenim la 
Constitució espanyola, tenim l’Estatut d’autonomia, 
tenim la representació que tots nosaltres ostentem 
aquí amb els vots de la ciutadania de Catalunya; legi
timitat democràtica, a això se li diu. Tenim la necessi
tat d’establir un principi democràtic amb una consul
ta que, efectivament, com que no és un referèndum, 
tindrà unes conseqüències polítiques, jurídiques, que 
s’hauran de gestionar segons el seu resultat cap a l’ho
ritzó polític que aquest resultat determini.

Ara és l’hora de votar, sí, però ara és l’hora de creure 
també en aquelles paraules de Luther King, que deia 
que «no podem veure les nostres veritats si no estem 
disposats a acceptar les veritats dels altres». Escoltem 
la ciutadania de Catalunya.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió, l’il·lustre senyor Josep Rull.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies de nou, senyora presidenta. Membres 
del Govern, senyores i senyors diputats, ara ja com 
a portaveu de Convergència i Unió en aquest debat, 
en el debat d’aquesta llei, saludar els representants de 
la societat civil d’aquest país, dels que volen votar sí 
i els que volen votar no, dels que volen que es voti i 
d’aquells que no volen que es voti. I també vull fer una 
referència específica a una plataforma que aglutina 
justament el sentiment democràtic que avui volem ex
pressar, que és el Pacte nacional pel dret a decidir, en 
el qual, aquí, hi és tothom –i aquí ja prenc posició des 
d’un punt de vista polític–, tothom que creu que la de
mocràcia és la resposta. Hi ha gent que votarà que sí i 
hi ha gent que votarà que no, però que no volen que el 
seu dret a poder decidir, a poder expressar la seva opi
nió pugui ser arrabassat.

Estem avui, doncs, substanciant una llei que està con
cebuda perquè Catalunya pugui millorar la seva qualitat 
democràtica, a través d’una major implicació del conjunt 
de la ciutadania en la presa de decisions. És una llei que 
ens ha de permetre fer un pas endavant en aquesta direc
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ció, que ens ha d’acostar a les pràctiques que són usuals 
a d’altres països que per a nosaltres són referents, com 
per exemple Suïssa, com per exemple els Estats Units. 
La gent vota a les eleccions, escull parlaments i governs, 
i, a més, expressa la seva voluntat sobre temes concrets, 
sovint controvertits, a través de referèndums i a través 
de consultes, això que neguiteja, que inquieta tant a una 
part d’aquest hemicicle. Això és el que volem a Cata
lunya i això és el que aquesta llei ha de permetre. No 
pretenem que el Parlament perdi cap funció legislativa, 
no pretenem que el Govern per di cap funció executiva.  
Pretenem que aquestes funcions siguin complementa
des quan convingui amb la consulta de la ciutadania. 
Pretenem això, i per això hem fet un instrument que, 
hi insistim, ens ha de permetre canalitzar aquesta par
ticipació ciutadana; però també, evidentment, ens ha de 
permetre afrontar aquest debat, el debat del 9 de novem
bre. Aquesta no és només la llei per al 9 de novembre, és 
també la llei per al 9 de novembre.

I, des d’aquesta perspectiva, aquí del que hem de par
lar essencialment és de política, sobretot amb aques
ta idea que alguna altra intervenció ha subratllat. És 
a dir, hi ha hagut una intervenció, em sembla..., du
es intervencions que han dit: «Vostès el dia 8 d’abril» 
–quan el senyor Turull, la senyora Rovira, el senyor 
Herrera van anar a Madrid, al Congrés dels Diputats– 
«van anar a demanar permís.» No, no; no vam anar a 
demanar permís, vam anar a demanar un pacte. Ai
xò és el que demana un país que no té mentalitat de 
súbdit. Nosaltres aquesta mentalitat no la tenim. No la 
vam tenir quan aquest país va col·laborar activament 
en aquell pacte d’estat que va ser la Constitució de 
l’any 1978. I ara és sorprenent que aquells que la van 
combatre amb tota l’energia, allò que era un element, 
un instrument de pacte, en aquests moments preten
guin utilitzarla simplement com una arma llancívola. 
Allò que era un espai de confluència acaba esdevenint 
simplement una gàbia. Aquesta és la diferència.

Dins la Constitució i dins l’Estatut hi ha marge per 
poder posar les urnes el 9 de novembre, hi ha marge 
per poder fer un referèndum, com aquell que vam de
manar pactar el dia 8 d’abril; hi ha marge per poder 
fer allò que volem fer a l’empara d’aquesta llei; hi és, 
clar que hi és. Quan el president Rajoy diu «no puedo 
ni quiero», de poder, pot; el que no hi ha és voluntat 
política de ferho. Quan s’entén allò..., i permetinme 
citar Iñaki Gabilondo quan deia allò..., deia: «Los pro
blemas no se prohíben, los problemas se resuelven.» 
I justament el 9 de novembre la Llei de consultes no 
és el problema, és l’oportunitat; amb algú que té altu
ra de mires, amb algú que és capaç d’entendre que el 
9 de novembre i aquesta llei són justament el punt de 
trobada, el punt de confluència democràtica entre Ca
talunya i l’Estat espanyol. Aquesta és la idea bàsica. 
Diuen: «Oh, és que vostès pretenen una cosa que no 
pretén ningú en el món.» Home, si acabem de tenir 
l’exemple escocès.

Quan vaig tenir el privilegi d’intervenir en el debat de 
totalitat d’aquesta llei, citava aleshores David Came
ron; David Cameron, que avui hi ha fet referència Do
lors Camats. De David Cameron aleshores jo recordo 
una entrevista en la qual li preguntaven: «Vostè, ai

xò d’Escòcia, com ho veu? La voluntat dels escocesos, 
del Parlament escocès de poder votar?» I recordo –va 
quedar perfectament enregistrat– quatre coses. Diu, 
primera: «No m’acaba d’agradar allò que pretenen 
els escocesos.» Legítim, evidentment. Segon, però fi
xinse, és el mateix que ha dit avui: «Però en la mesu
ra que la majoria del Parlament escocès escollit demo
cràticament demana posar les urnes, jo tinc l’obligació 
política, moral i democràtica de poderles posar, per
què jo sóc britànic, però jo sóc demòcrata.» Aquests 
són uns elements clau i fonamentals. Quina resposta 
tenim des de més enllà de la Franja de Ponent? Quina 
és la resposta que tenim per part d’uns i per part dels 
altres?

Tercera cosa que diu David Cameron: «Perquè el Reg
ne Unit està format des de la voluntat lliure de les se
ves parts d’integrars’hi»; l’entorn de la Gran Breta
nya, les tres nacions de la Gran Bretanya: Escòcia, 
Gal·les i Anglaterra. «No vull ningú a l’interior del 
Regne Unit contra la seva voluntat.» I, per tant, l’única 
manera d’acreditarho en el segle XXI és simplement 
votant, és tan simple com això.

Però el quart element, que hi ha algú que s’obsessio
na a ignorarlo, quarta cosa que diu: «Però jo faré tot 
el possible per convèncer els escocesos que és millor 
estar a dins que no pas estar a fora.» I entra al debat.

Quin discurs tenim, amb alguna expressió concreta, 
hi insisteixo, d’allò que en diem «el Madrid polític»? 
La por, la suspensió de l’autonomia, reunir els fiscals 
de Catalunya la mateixa setmana que aquest Parla
ment fa un exercici democràtic que és aprovar aquesta 
Llei de consultes. Això és el que es planteja.

I algú parlava de seducció. Com algú té la capacitat 
de parlar avui de seducció? Un concepte jurídicament 
indeterminat, aquest de «seducció»; és que és simple
ment inaudit. Aquest és el tema i aquesta és la resposta.

Hi ha una part de la doctrina constitucionalista –i es 
va citar, i n’hem parlat i n’hem parlat a fons, perquè 
hem tingut, allò, llargues converses amb Gemma Cal
vet amb relació al desllorigador jurídic–..., de Rubio 
Llorente. Diu també: «No m’agrada gens allò que es
tan fent els catalans i concretament el president de la 
Generalitat, que ha triat un mal moment per fer el que 
vol, però» –diu– «dins la Constitució hi ha marge. És 
a dir, si hi ha un poble que, a les enquestes, a les elec
cions, insisteix a dir que vol la independència, el que 
és sensat és esbrinar l’existència i solidesa d’aquesta 
suposada voluntat.» Això és una actitud intel·ligent. Hi 
insistim, dins la Constitució, dins l’Estatut, hi ha mar
ge per poder expressar aquesta voluntat.

Anem més enllà, aquest dictamen del Consell de Ga
ranties Estatutàries, de dir: «Com que hi han quatre 
vots particulars queda absolutament...» Llegeixinse’l.

També convido algú dels que han intervingut, i ja 
esbrinaran ràpidament qui és, que es llegeixi la llei 
abans d’intervenir. És a dir, aquells que no han parti
cipat a la ponència –feina fuig, mandra no em deixis, 
diuen a casa meva–..., a dir: «No, simplement no hi 
participem.» No vull fer cap referència personal, però 
vostès saben exactament..., diguemne, a aquells que 
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els agraden els platós també els haurien d’agradar les 
ponències, que és on es treballa, que és on es canvien 
les coses, que és on es fan les coses. (Aplaudiments.) 
Potser aquestes llums són menys agradoses, potser sí.

Però en aquell dictamen del Consell de Garanties Es
tatutàries es fa referència a aquella sentència, a aquell 
dictamen del Tribunal Suprem canadenc amb relació 
al Quebec. Fixinse què diu; parla d’aquests tres prin
cipis sobre els quals sostenim aquest debat: legalitat, 
legitimitat i principi democràtic. Aquestes són les tres 
potes del discurs que nosaltres construïm.

Diu: «Igualment, però» –ho diu el Tribunal Suprem 
canadenc, quina enveja–, «un sistema de govern no 
pot sobreviure únicament a través de l’adhesió al 
dret» –la seva obsessió, l’adhesió al dret, l’adhesió a la 
Constitució– «acríticament; un sistema polític també 
ha de gaudir de legitimitat i en la nostra cultura polí
tica això exigeix la interacció entre el principi de le
galitat i el principi democràtic. El sistema ha de ser 
capaç de reflectir les aspiracions del poble; és més, la 
crida del nostre dret a la legitimitat també descansa en 
una apel·lació als valors morals, molts dels quals estan 
arrelats al nostre model constitucional. Seria un greu 
error» –diuen– «equiparar legitimitats solament a la 
voluntat sobirana o amb la regla de la majoria excloent 
d’altres valors constitucionals.»

Permetinme que faci un exercici de poca ortodòxia 
parlamentària i els expliqui una anècdota que jo vaig 
poder viure a la meva ciutat. Alguns de vostès ja la co
neixen, perquè m’hi he referit en diversos actes, també 
en aquest Parlament. En un acte en un barri de Terrassa 
que es diu Sant Pere Nord, en el qual va sortir algú que 
feia referència a això, a l’adhesió a l’imperi de la llei, 
amb uns termes potser una mica maldestres, jo crec 
que molt maldestres. Deia: «Els catalans no podem vo
tar, no podem decidir el nostre futur perquè nosaltres 
som propietat d’Espanya i no tenim marge.» És una 
interpretació una mica barroera de l’article 1.2 de la 
Constitució: «La soberanía nacional reside en el pueblo 
español del que emanan los poderes del Estado.»

Recordo que va sortir –que és aquesta idea d’adhesió 
tancada– un senyor, un senyor gran, del fons de l’au
ditori i va dir el següent... –era un català d’origen ex
tremeny, si no m’erro–, i va dir: «Nosotros no tuvimos 
miedo a la dictadura, ¿vamos ahora a tener miedo de 
la democracia? Yo no sé qué votaré, no sé si votaré sí 
o no, pero yo quiero votar, yo quiero decidir.» (Aplau-
diments.)

Això és el que defensa el 80 per cent de catalans i ca
talanes, parlin en català o parlin en castellà, estimin 
en català o estimin en castellà, somiïn en català o so
miïn en castellà, o en qualsevol de les altres llengües 
de catalans i catalanes que han volgut que aquesta fos 
la terra dels seus fills.

Perquè aquí, encara que algú no ho entengui, això de 
Catalunya funciona de la següent manera: aquí no pre
guntem a la gent d’on ve sinó a on volem anar ple
gats. Aquesta és la força que té aquest país. (Aplaudi-
ments.) Doncs aquesta és la base d’allò que nosaltres 
estem mirant de fer, de buscar punts d’acord, de bus

car punts de diàleg, de poder, justament, fer política 
des d’aquest valor democràtic.

I el Govern espanyol ja ha anunciat que estan dispo
sats a posar en joc tots els mecanismes sense excep
ció, i ho van subratllar, sense excepció, per impedir la 
consulta.

En primer lloc, és previsible un recurs d’inconstitucio
nalitat contra aquesta llei. Abans fins i tot que hagués
sim elaborat aquesta llei, abans que sabessin què deia 
aquesta llei, ja deien que la impugnarien –és un sentit 
constructiu extraordinari en el món–; una llei que no 
vulnera ni té la intenció de vulnerar la Constitució es
panyola, sinó que desenvolupa un article de l’Estatut 
que no va ser escapçat pel Tribunal Constitucional.

Convé recordar que no serà la primera Llei de con
sultes d’aquest Parlament que ha estat recorreguda pel 
Govern espanyol; la llei del 2010, la Llei de consul
tes referendàries, va ser recorreguda, i en va demanar 
la suspensió automàtica el Govern del president Zapa
tero. Per tant, això de recórrer les lleis de consultes 
que surten d’aquest Parlament i demanarne la suspen
sió automàtica malauradament no només és monopoli 
d’una formació política.

Hi ha, doncs, una obsessió, una pertinàcia per impedir 
que els catalans ens puguem expressar lliurement, no 
sobre el dret a decidir, sinó sobre qualsevol cosa. I en 
l’única ocasió que ho hem fet els últims anys, recor
dinho, el referèndum de l’Estatut de Catalunya, ens 
van voler demostrar que el nostre vot no servia per a 
res, després que els magistrats del Tribunal Constitu
cional, que un grup de magistrats del Tribunal Cons
titucional, podien fer cas omís –cas omís– d’allò que 
havia votat el poble de Catalunya en referèndum i re
escriure aquell Estatut de dalt a baix.

Aquest, si m’ho permeten, senyores i senyors diputats, 
és el quid de la qüestió, aquesta és la pugna central, 
no ja el dret a decidir, sinó el dret a expressarnos com 
una societat diferenciada, que és la manera essencial 
de reconèixer que som una nació, que som un subjec
te polític. Això és el que ens volen prendre i això és el 
que no ens deixarem prendre.

No demanarem permís, ni demanarem perdó. Som 
una nació que no dorm en la nostàlgia del passat, sinó 
que viu en l’anhel del futur. Volem construir el nostre 
futur des de l’exercici de la nostra llibertat col·lectiva, 
a través de procediments pacífics i democràtics, no 
és cap quimera, no és cap il·lusió esbojarrada, volem 
aquests drets perquè sabem com ningú, els catalans 
sabem com ningú què vol dir no tenir aquests drets. 
Per això nosaltres pugnem per exercir aquest dret a 
decidir.

Algú citava Victor Hugo, permetinme que acabi tam
bé citantlo. Deia: «Cap exèrcit no pot aturar una idea 
a la qual ha arribat la seva hora.» Una immensa majo
ria de catalans i catalanes ha decidit, hem decidit que 
ha arribat l’hora de la democràcia, l’hora de la lliber
tat, i per això serem, som imparables.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

(Aplaudiments.)
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La presidenta

Un cop acabat el debat, cridem a votació.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Senyor 
Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

Per al·lusions diverses de diversos portaveus.

La presidenta

Té quaranta segons.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. En realitat serà una re
flexió breu. Han estat diversos els diputats que han al
ludit al nostre grup parlamentari i a un conjunt de per
sones i jo crec que val la pena, mereix la pena fer una 
reflexió i un aclariment.

No podem admetre aquesta espècie de superioritat 
moral amb què parlen alguns diputats en aquest Parla
ment atribuint l’exclusivitat de la defensa de la demo
cràcia i de la catalanitat als seus postulats.

Aquest grup parlamentari, aquests dinou diputats són 
tan demòcrates com el que més i som tan catalans 
com el que més, i els 475.000 catalans que represen
tem també ho són. I no hi han demòcrates de primera, 
ni demòcrates de segona, ni catalans de primera, ni 
catalans de segona en funció que parlin català o cas
tellà o que visquin a Nou Barris o a Sarrià. Tots som 
igual de demòcrates i tots som igual de catalans! Ve
jam si ho respecten i ho entenen.

(Aplaudiments. Ferran Pedret i Santos demana per 
parlar.)

La presidenta

Senyor Pedret?

Ferran Pedret i Santos

Sí, també per reiterades al·lusions, senyora presidenta.

La presidenta

Quaranta segons.

Ferran Pedret i Santos

A veure, senyor Arrufat, a les fal·làcies per associació 
i del tipus «home de palla» li respondré un dia que 
disposi de més temps de paraula, però jo, que no he 
parlat en cap moment de llaços familiars amb la resta 
d’Espanya, tot i que ho podria haver fet, li prego que, 
de la mateixa manera que jo no en pretenc el mono
poli, d’aquests llaços familiars, vostè no pretengui el 
monopoli dels jornalers andalusos.

En segon lloc, senyor Rodríguez, no li respondré a la 
seva nova faceta de crític televisiu, però sí que li he 
de dir, junt amb el senyor Rivera, que he procurat ex

plicar en la meva intervenció les raons que ens porten 
a votar que sí a la llei, tot i que insistim, com hem fet 
des del principi, que no serveix per fer la consulta del 
9 de novembre.

Vostès, senyors del Partit Popular i de Ciutadans, sem
bla que no vulguin entendre la diferència que hi ha en
tre un instrument i l’ús que algú en pretengui fer. És 
com si vostès estiguessin en contra d’una carretera per 
si algú es salta un semàfor.

(Remor de veus. Albert Rivera Díaz demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Rivera.

Albert Rivera Díaz

Per al·lusions, presidenta, si...

La presidenta

Quaranta segons.

Albert Rivera Díaz

Sí. Li diré al senyor Pedret que és que ja li han dit que 
es saltaran el semàfor; vull dir que... (Veus de fons.) 
No, no, doncs, vostè construeixi la carretera. Vostè 
mateix. No tinc res més a dir.

No, per al·lusions també, per a qui s’ho vulgui pren
dre..., citaré una frase, unes paraules: «El hombre an
daluz no es un hombre coherente, es un hombre anár
quico, es un hombre destruido. Es generalmente un 
hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de 
años que pasa hambre y que vive en un estado de igno
rancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un 
hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un 
poco amplio de comunidad. A menudo da pruebas de 
una excelente madera humana, pero de entrada cons
tituye la muestra de menor valor social y espiritual de 
España. Y anárquico. Si por la fuerza del número lle
gase a dominar sin haber superado su propia perpleji
dad, destruiría a Cataluña e introduciría su mentalidad 
anárquica y pobrísima, es decir, su falta de mentali
dad.» La immigració, problema i esperança a Catalu-
nya, Editorial Nova Terra, Barcelona, 1976. El seu pre
sident estimat de tota la vida, senyor Rull: Jordi Pujol. 
Vergonya d’aquestes paraules.

(Veus de «Molt bé!»)

La presidenta

Passem a la votació de la Proposició de llei de consul
tes populars no referendàries i participació ciutadana.

En primer lloc, votarem les esmenes reservades del 
Grup Parlamentari Socialista.

Votem, en primer lloc, les esmenes número 13, 70, 75, 
96, 184 i 218.

Comença la votació.
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Han estat rebutjades per 38 vots a favor, 86 en contra 
i 9 abstencions.

Votem ara l’esmena número 142.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 22 vots a favor, 102 en contra i 
8 abstencions.

Votem l’esmena número 215.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 86 en contra i 
19 abstencions.

Votem les esmenes número 174 i 195.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 55 vots a favor, 70 en contra 
i 9 abstencions.

A continuació, votem les esmenes subsegüents al dic
tamen del Consell de Garanties Estatutàries presenta
des pel Grup Parlamentari Socialista.

L’esmena número 1, i, abans, se’ns en demana la lec
tura.

La vicepresidenta primera

«Addició d’un apartat 5 bis a l’article 11.

»Article 11. Objecte de la consulta.

»Apartat 5 bis. El Govern, abans que es publiqui la 
proposta de consulta popular, pot sol·licitar el dicta
men del Consell de Garanties Estatutàries perquè es 
pronunciï sobre l’adequació constitucional i estatutà
ria de la proposta. També estan legitimats a sol·licitar 
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre 
l’adequació de la proposta una desena part dels dipu
tats o dos grups parlamentaris, en el termini de tres 
dies des de la publicació.»

La presidenta

Passem a la votació d’aquesta esmena.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 47 vots a favor i 86 en contra.

Votem ara l’esmena número 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 38 vots a favor, 82 en contra i 
14 abstencions.

Votem la número 3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 47 vots a favor, 73 en contra i 
13 abstencions.

Votem ara la número 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 38 vots a favor i 95 en contra.

A continuació, passem a votar les esmenes reservades 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Els faig avinent que s’han retirat les esmenes número 
11, 21, 22, 24, 32, 36, 37, 48, 53, 66, 71, 78, 80, 95, 97, 
102, 111, 128, 134, 135, 136, 220, 235, 236, 241, 242, 
243 i 244.

Votem ara l’esmena número 6, de la qual també es de
mana la lectura en el Ple.

El vicepresident segon

«L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic i les 
modalitats dels mecanismes de participació democrà
tica d’audiència, de diàleg i de consultes populars no 
referendàries respecte de polítiques de la Generalitat 
de Catalunya, dins del seu marc competencial, fixat a 
l’Estatut d’autonomia i la Constitució espanyola.»

La presidenta

Votem aquesta esmena número 6.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 87 en contra i 
18 abstencions.

Votem ara l’esmena número 9, sobre l’addició d’un 
nou apartat. També el grup parlamentari en demana la 
lectura en el Ple.

La vicepresidenta primera

«Apartat 3. La convocatòria ha de determinar l’àm
bit territorial i, si s’escau, el sectorial a qui s’adreça 
la consulta, de manera que: a, si s’adreça només a un 
àmbit territorial, aquest no pot ser en cap cas coinci
dent amb el d’una o vàries circumscripcions electo
rals; b, si s’adreça a un àmbit sectorial concret, aquest 
no pot contenir més de la meitat del cens electoral de 
la circumscripció electoral a què s’adreci la consulta.»

La presidenta

Votem ara aquesta esmena número 9.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor i 106 en contra.

Votem les esmenes número 17, 82 i 166.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 28 vots a favor, 87 en contra 
i 19 abstencions.

Votem les esmenes número 112, 116, 131, 147, 150, 
158, 159 i 205.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 28 vots a favor i 106 en contra.

Votem les esmenes número 127 i 237.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 46 vots a favor i 87 en contra.
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A continuació, passem a la votació de les esmenes re
servades del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds  
Esquerra Unida i Alternativa.

Votem l’esmena número 45.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 36 vots a favor, 89 en contra i 
9 abstencions.

Votem l’esmena número 180.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 71 en contra i 
28 abstencions.

Votem ara l’esmena número 211.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 70 en contra i 
28 abstencions.

A continuació, passem a la votació de les esmenes re
servades del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Votem l’esmena número 3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 28 vots a favor, 87 en contra i 
19 abstencions.

Votem les esmenes número 12, 43, 62, 88, 107, 113, 
132, 151, 168, 171 i 238.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 9 vots a favor, 106 en contra i 
19 abstencions.

Votem les esmenes número 29 i 86.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 27 vots a favor, 106 en contra 
i 1 abstenció.

Votem les esmenes número 51, 118 i 126.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 9 vots a favor, 86 en contra i 
38 abstencions.

Votem ara les esmenes número 69 i 76.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 28 vots a favor, 87 en contra 
i 19 abstencions.

Votem ara l’esmena número 87.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 47 vots a favor i 86 en contra.

Votem les esmenes número 89, 141, 155, 178, 181, 188, 
225 i 232.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 28 vots a favor, 106 en contra.

Votem les esmenes número 162, 183, 193, 202 i 245.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 28 vots a favor, 87 en contra 
i 19 abstencions.

I, a continuació, votem les esmenes subsegüents al 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries pre
sentades pel Grup Mixt. 

En primer lloc, l’esmena número 1. Desitja el Grup 
Mixt que s’hi doni lectura? (Pausa.) No? (Pausa.)

Doncs, passem a votació.

Ha estat rebutjada per 36 vots a favor i 98 en contra.

Passem ara a votar l’esmena número 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 36 vots a favor i 98 en contra.

Per finalitzar, passem a la votació del text del dicta
men de la proposició de llei. 

Comença la votació.

La Llei de consultes populars no referendàries i d’al
tres formes de participació ciutadana ha estat aprova
da per 106 vots a favor i 28 en contra.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les set del vespre i cinc minuts.
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