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Lacasade totsVivim moments transcenden-
tals, de gran intensitat. La situ-
ació política genera nous esce-
naris, nous desafiaments que
exigeixen flexibilitat i inventi-
va per resoldre’ls. També pel
que fa al Parlament. Un Parla-
ment, cal recordar-ho, plural i
divers, fet que cal viure com
una riquesa a preservar en cada
debat, en cada iniciativa parla-
mentària. La veu de tots els
grups és imprescindible per-
què representen la societat ca-
talana i, per tant, la seva parau-
la sempre ha de ser lliure.
Aquesta és la voluntat que

em regeix dia rere dia des que
vaig tenir l’honor d’accedir a la
presidència del Parlament: de-
fensar la llibertat d’expressió i
el dretd’iniciativade tots elsdi-
putats i diputades, pensin com
pensin. Amb paraules i, sobre-
tot, amb fets. I ja des de l’inici:
la primera decisió que vaig
prendre en arribar a la presi-

dència va ser convidar a les re-
unions de la Mesa aquells par-
tits que no hi tenen representa-
ció perquè les seves opinions
també hi siguin presents.
I aquesta voluntat es referma

alsplens.Tambéelsquehanes-
tat més abrandats, amb més
electricitat política, com pot
ser el dels pressupostos. Als
que han tingut més objeccions,
tothom s’hi ha pogut expressar
amb absoluta llibertat, com no
pot ser d’altra manera, i ha po-
gut fer paleses les seves opini-
ons, al representar el sentiment
d’una part de la Cambra i, en
conseqüència, de la ciutadania.
Alhora, cal vetllar perquè

aquesta voluntat d’obertura si-
gui compatible amb l’ordre del
ple a partir de les pautes esta-
blertes, i amb el compliment
del reglament. És evident que
tothom és humà, i que les cri-
des a l’observança del regla-
ment mai deixen content a tot-

hom, peròmai s’han fet ni es fa-
ran amb la voluntat de limitar
el debat, sinó tot el contrari.
Perquè els drets fonamentals

dels diputats i diputades en
l’exercici de les seves funcions
s’han de respectar sempre,
malgrat les pressions de l’Exe-
cutiu espanyol, que pretén so-
lucionar un conflicte polític
mitjançant els tribunals. Per ai-
xò, quans’exigeix a laMesaque
es converteixi en un òrgan cen-
sor, que limiti els temes de de-
bat al Parlament, diem no. No a
les llistes negres per intentar
amagar una situació política
que és ben real, al carrer i a les
institucions. No a judicialitzar
un conflicte d’arrel purament
política que, com ens demostra
l’exemple escocès, cal resoldre
políticament. I, a la vegada, di-
em sí. Sí a la llibertat d’expres-
sió, sí al dret de participació, sí
a la defensa de la inviolabilitat
del Parlament com a espai de

lliure debat sense coaccions i
amenaces. Sí a la democràcia.
AlParlament s’hi hadepoder

parlar de tot, perquè això és el
que els ciutadans i ciutadanes
esperen que fem en una Cam-
bra legislativa: debatre, con-
frontar idees, opinar i votar. És

l’essència del parlamentarisme
el queestà en joc, i l’únic vence-
dor, sense fissures, ha de ser el
debat democràtic. I si el preu a
pagar per aquesta defensa és la
persecució per part d’aquells
que pretenen silenciar els pro-
blemes en comptes de cercar

solucions, és un preu que cal
pagar gustosament.
El Parlament té un element

preuat que cal conservar de to-
tes totes: la cordialitat genera-
litzada més enllà de les dispu-
tes polítiques. Per això, ens
hemdeconjurar per estar tots a
l’altura, defensant amb rigor,
passió i tota la contundència
necessària els legítims posicio-
naments polítics, i fer-ho a la
vegada amb respecte. Ens ho
devemper ser dignes represen-
tants dels ciutadans d’aquest
país.
De ben segur que l’escenari

polític comportarà nous mo-
ments d’alt voltatge polític a la
Cambra. I aquesta no és una
mala notícia si canalitzem el
debat desde la serenitat i el res-
pecte. Perquè la confrontació
democràtica, el debat apassio-
nat i l’intercanvi d’idees són
símptoma d’una societat viva i
amb voluntat d’aprofundiment
democràtic. Són el senyal in-
equívoc d’un país que, malgrat
les dificultats, continua avan-
çant en drets, llibertats i demo-
cràcia.

Al Parlament s’hi ha
de poder parlar de
tot, perquè això és
el que esperen els
ciutadans i ciutadanes

Carme Forcadell
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La qüestió catalana

Puigdemont avisa l’Estat que la
impugnació no aturarà el referèndum
El president qualifica d’“absurd” el recurs del Govern central contra el pressupost
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Res de nou a l’oest. A Carles Puig-
demontnoelvasorprendregensni
mica la decisió del Consell de Mi-
nistres de recórrer al Tribunal
Constitucional contra ladisposició
addicional sobreel referèndum,ai-
xícomtrespartidesreferidesapro-
cessos electorals, consultes popu-
lares i processos de participació.
Redoblant l’aposta, el president de
la Generalitat va assegurar que
“tambéésprevisible que elGovern
continuï endavant perquè Catalu-
nya exerceixi el dret a l’autodeter-
minació”.
PeralGovernnohihamarxaen-

rere. “O referèndum o referèn-
dum”,vaassegurara l’octubre, i so-
ta aquesta premissa va afirmar des
delaseudelaDelegaciódelaGene-
ralitat de Catalunya a Nova York
que l’Executiu català tirarà enda-
vant “un compromís irrenuncia-
ble”. “El que esperaríem del Go-
vernespanyolésquecol·laborésen
l’exercici d’aquest compromís de-
mocràtic,noqueposéspalsalesro-
des”. I, malgrat aquestes dificul-
tats, Puigdemont va assegurar que
el Govern espanyol no ho podrà
evitar.
El president, en la seva última

jornadaoficialdelseuperipleperla
Costa Est dels Estats Units, va re-
marcar que el Govern té un ampli
margedemaniobra enelmarcdels
pressupostos i enel queestà vigent
alParlament.
“És bastant absurd”, va respon-

dre sobre l’acció de la Moncloa
contraaquellespartidesreferentsa
altres consultes electorals. “Tinc la
facultatconstitucionaldeconvocar
eleccions en el moment que em

semblioportú,demàmateixpodria
convocar eleccions i podria firmar
el decret de dissolució del Parla-
ment de Catalunya i que hi hagi
eleccions autonòmiques. Què vol
dir, que no ho puc fer?M’han sus-
pès aquesta competència?”, es va
preguntar retòricament, i va afegir

que“elGovernespanyol faci el que
vulgui però no podrà aturar ni
menysprear ni l’autogoverndeCa-
talunya ni la voluntat dels cata-
lans”.
Per Puigdemont, “el que vulgui

ser Catalunya ho decidiran els ca-
talans”. Per tant, per molt que es
congelin aquestes partides hi ha
margealspressupostos i va subrat-
llar que el Govern “plantarà cara a
aquestsrecursos,ensdefensarem”.
Tampoc l’amenaça de la via pe-

nal llançada pel Govern espanyol
no va semblar intimidar-lo. Fins i
tot va ironitzar amb els requeri-
ments judicials que ha rebut fins
ara: “Crec que en tenimquatre –va

assenyalar–, ara potser quan arribi
emtrobaréuncinquè.Aniremacu-
mulant els requeriments, encara
que això no ajuda a solucionar el
problema.Més aviat l’agreuja”. Se-
gons la seva opinió, si el Govern
central emprèn aquesta ruta, no-
més “contribuirà a engrandir el
problema, nopas a resoldre’l: el fa-
ràmésgran”.
En la mateixa línia, el Departa-

mentdeEconomia, responsablede
l’elaboració dels pressupostos, no
esmostra preocupat per la impug-
nació, ja que la reacció del Govern
espanyol “era d’esperar”. El vice-
president del Govern, Oriol Jun-
queras, va voler valorar que els

comptes incrementen en 1.355mi-
lions d’euros la despesa social, i es
vaqueixarque “l’Estat a copdede-
cret impugna la llibertatdels ciuta-
dans”. A més, va recordar que tots
els pressupostos, incloent-hi els de
l’Estat, sempre preveuen partides
per a processos electorals i consul-
tes, raóper la qual va criticar que si
ara el Govern porta els comptes al
TC “és per posar totes les traves
quepota labonafeinadelGovern”.
ERC celebra avui el seu consell

nacional, enquèel seupresidentes
referirà novament al recurs pre-
sentat per l’Executiu espanyol.
Amb tot, la conselleria crida a la
prudènciaiprefereixesperariveu-
re com se succeeixen ara els esde-
veniments.Detotamanera,enla lí-
nia del que ha expressat Puigde-
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Raül Romeva i Carles Puigdemont entrant a la Delegació del Govern a Nova York

Junquerasrespona
Rajoyqueelscomptes
semprehaninclòs
partidesperaconsultes
iprocessoselectorals

MO C I Ó A E U R O PA

L’Aliança Lliure Euro-
pea (ALE) va aprovar ahir
unamoció que insta el
Govern espanyol a “auto-
ritzar i acordar els termes
d’un referèndum vincu-
lant d’independència a
Catalunya el 2017”. Els
46 partits que formen
l’ALE fan costat a un refe-
rèndum fins i tot sense el
permís de l’Estat.

46 partits aposten
pel referèndum

mont, Economia argumenta que
“hihaunmandatdemocràtic”dela
ciutadania, per la qual cosa el pro-
cés català tirarà endavant. Des del
Govern dubten de la base jurídica
del recurs i alerten queEuropapot
“llançar-se a sobre” del Govern de
Mariano Rajoy, ja que “teòrica-
ment, amb aquestes partides sus-
peses,sialpresidentdelaGenerali-
tat se li ocorre convocar eleccions,
comsecelebren?”.
De totamanera, elGoverncatalà

téclarquenodepèndelasuspensió
del TCd’aquestes partides pressu-
postàries que se celebri o no un
eventual referèndum d’autodeter-
minació.


