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L’objectiu de Junts pel Sí en
aquest Debat de Política General
és refermar el front comú amb la
CUP i amb CSQP a favor del refe-
rèndum. Partint de la premissa
«referèndum o referèndum» plan-
tejada pel president de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, el grup
majoritari negocia en paral·lel
amb el soci parlamentari però
també amb els comuns. La CUP
vol concretar els detalls de la con-
sulta i vol plantejar que se celebri
abans que acabi el juliol del 2017,
però ja ha dit que no s’enrocarà en
aquesta qüestió. Pel que fa a CSQP,
proposarà un referèndum «amb
conseqüències polítiques i jurídi-
ques, útil i que tingui garanties i re-
coneixement internacional». 

Per la seva part, Puigdemont,
centrarà el seu discurs d’avui en la
gestió i en les polítiques del dia a
dia, deixant la qüestió del full de
ruta per a les resolucions. 

El portaveu adjunt de Junts pel
Sí, Roger Torrent, va explicar ahir
que la línia vermella que es mar-
ca el seu grup per negociar amb la
CUP i amb CSQP és que les pro-
postes que acabin aprovant-se so-
bre el referèndum no siguin con-
tradictòries. La negociació amb els
anticapitalistes es traduirà en un
text conjunt que ambdues parts
confien a consensuar. Una de les
claus serà veure quin és el nivell de
detall sobre el referèndum. 

La CUP proposa celebrar-lo
«abans del juliol del 2017», coin-

cidint precisament amb la fi del
termini dels divuit mesos fixat en
el full de ruta independentista.
Ara bé, el plantejament dels anti-
capitalistes és una proposta de
màxims i no s’enrocaran amb
qüestions com la data. De fet,
fonts del grup cupaire van subrat-
llar l’esforç per consensuar amb
Junts pel Sí un text conjunt i no pre-
veuen que els dos grups indepen-
dentistes presentin per separat
cap resolució sobre la qüestió. 

Els cupaires també plantegen
que el ple es comprometi a «no
subordinar» cap element sobre el
referèndum a «l''eventual auto-
rització o denegació de celebració
del referèndum per part dels òr-
gans de l’Estat», i proposen, entre
d’altres, una ponència que elabo-
ri una Llei de Referèndum que de
base reguli el cens, els col·legis i les
juntes electorals. 

La fiscalitat també serà un dels
elements importants del debat,
ja que la CUP defensa en una de les
seves resolucions modificar l’IRPF,
l’impost de Patrimoni i el de Suc-
cessions i Donacions. Al respecte,
Junts pel Sí prefereix emmarcar
aquesta negociació en el tràmit
parlamentari dels pressupostos. 

Pel que fa als comuns, no es

planteja un text conjunt sobre el re-
ferèndum, sinó més aviat un even-
tual suport de Junts pel Sí a la re-
solució que presenti el grup pre-
sidit per Lluís Rabell. Catalunya Sí
que es Pot busca el suport del
grup majoritari a la seva proposta
de referèndum «amb conseqüèn-
cies polítiques i jurídiques, útil, i
que tingui garanties i reconeixe-
ment internacional». Malgrat que
implícitament defensen una con-
sulta acordada, el text no recull una

referència explícita al terme refe-
rèndum «pactat», segons van as-
senyalar fonts de la confluència. 

L’objectiu de CSQP és eixamplar
la base social a favor del referèn-
dum per tal d'«acumular forces» i
«recuperar majories». En aquesta
línia, defensen reformular l’espai
del Pacte Nacional pel Dret a De-
cidir i tornar a reclamar el refe-
rèndum a Madrid.

Pel que fa a aquest text, la CUP
ja ha descartat el vot a favor, però

estan a l’espera de conèixer el seu
contingut per valorar quina és la
seva posició final. Així les coses,
fonts de Presidència van explicar
que la intervenció del president de
la Generalitat, que obrirà el Debat
de Política General avui, se cen-
trarà en la gestió del dia a dia, amb
un to molt institucional, tenint en
compte que fa tot just una setma-
na va sotmetre’s a una qüestió de
confiança on va reformular el full
de ruta independentista.
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Junts pel Sí negocia en paral·lel amb 
la CUP i CSQP sobre el referèndum

Torrent (JxSí) avisa, però, que no aprovaran resolucions contradictòries en el Debat de Política General, que s’inicia avui

La consellera de la Presidència,
Neus Munté, va afirmar que el
Govern se sent «orgullós» de l’ex-
president català Artur Mas i les ex-
conselleres Joana Ortega i Irene
Rigau, per a qui la Fiscalia de-
mana que siguin inhabilitats per
haver organitzat la consulta so-
biranista del 9N del 2014. Munté
va qualificar de «gravíssim» que la
Fiscalia demani 10 anys d’inha-

bilitació per a Mas i 9 per a Orte-
ga i Rigau, a qui, en nom de l’e-
xecutiu, va expressar tot el «su-
port». «Ens sentim orgullosos pel
que van fer», va dir Munté, que va
assegurar que «ho tornaríem a
fer». El fet que es persegueixi ju-
dicialment un«acte democràtic»
com el 9-N dóna als sobiranistes
«més força i convenciment que cal
tornar a donar veu a la ciutada-
nia». Si arribés una sentència que
inhabilités Mas, Ortega i Rigau pel
9N, la resposta de la Generalitat
estaria «a l’altura» d’aquesta «gra-
víssima» decisió, va assenyalar,
sense voler ser més concreta. 

Per la seva part, Mas va avan-
çar ahir, en una entrevista a Ca-
talunya Ràdio, que recorrerà a la

justícia europea si és condemnat
pel 9-N, tot i que encara creu
que els tribunals espanyols poden
actuar «de manera independent»
malgrat les pressions de l’Estat. 

A banda, ahir l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, es va sumar
a les mostres de suport a Mas i va
reiterar que «el 9N som tots», a
l’hora que va demanar que les dis-
crepàncies polítiques es resolgu-
in «amb debat i urnes, no amb

amenaces ni una judicialització». 
D’altra banda, ahir es va gene-

rar polèmica arran d’un tuit del
programa «Catalunya Vespre» de
dilluns que preguntava als oients
si estarien disposats a impedir fí-
sicament que jutgin a Mas, Orte-
ga i Rigau pel 9-N. La diputada del
PPC, Andrea Levy, va dir que Ca-
talunya Ràdio és una «ràdio de gu-
errilla revolucionària i no un ser-
vei públic d’interès general»  i va

demanar la compareixença del di-
rector de l’emissora, Saül Gordi-
llo. 
Crítiques dels jutges

Així mateix,l’Associació Pro-
fessional de la Magistratura
(APM), majoritària entre els jut-
ges i magistrats de Catalunya, va
tillar de «molt greu» i d'«intent
pervers per confondre la recta i
lliure formació i expressió de l'o-
pinió pública» sobre la Justícia el
tuit.

L’emissora va fer un aclariment
des del Twitter del programa as-
senyalant que «quan preguntem
si impediríeu físicament el judi-
ci #9n volem dir si protestaríeu al
carrer. Qualsevol altra lectura és
equivocada». També la CCMA
va dir que la piluada tenia la in-
tenció exclusiva de demanar l’0pi-
nió sobre un plantejament fet
per uns dels tertulians al progra-
ma. La CCMA va lamentar que la
redacció del tuit vist de forma
independent al que s’estava ex-
pressant a la tertúlia, va donar peu
a interpretacions que «no eren les
que es pretenien».
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Mas recorrerà a la
justícia europea si és
condemnat pel 9-N

Polèmica per una enquesta a
Catalunya Ràdio preguntant
a l’Audiència si impedirien
físicament que jutgin Mas

REACCIONS A LA PETICIÓ DE LA FISCALIA

L’expresident Artur Mas, aquest dilluns en roda de premsa. TONI ALBIR/EFE

El portaveu parlamentari adjunt de Junts pel Sí, Roger Torrent, ahir al Parlament durant la roda de premsa.

N. JULIÀ/ACN

La CUP proposa celebrar el
referèndum vinculant abans
del juliol del 2017 però no
s’enrocarà amb la data


