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JxSí i la CUP tornaran a mesurar 
l’estabilitat del procés sobiranis-
ta des d’avui a les 9 hores al de-
bat de política general al Parla-
ment, on el referèndum i els Pres-
supostos de la Generalitat del 
2017 seran protagonistes. Els dos 
partits sobiranistes es van unir 
la setmana passada perquè el pre-
sident de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, superés la qüestió 
de confiança i la legislatura no 
quedés truncada, i el ple que co-
mença avui servirà un altre cop per 
mesurar la seva sintonia.  

Algunes propostes de resolu-
ció de la CUP anticipen friccions 
amb JxSí: demanen que els Pres-
supostos incloguin una pujada 
de l’IRPF a les rendes altes i recla-
men que el referèndum sigui el 
juliol del 2017 i no el setembre 
com ha anunciat Puigdemont. 
«La nostra proposta inicial és que 
el juliol es pugui fer aquest refe-

rèndum, perquè tenim tota la le-
gitimitat política i la força per 
fer-lo. A més, és quan finalitza-
rien els 18 mesos» de legislatura 
que va fixar el Govern, explicà 
ahir el diputat Albert Botran 
(CUP).  

El diputat de JxSí Roger Tor-
rent ha estès la mà als anticapita-
listes per pactar una «resolució 
conjunta» sobre el referèndum, 
tot i que existeixi ara per ara la 
discrepància en qüestions com 
la data.  

Sobre els increments fiscals 
que demana la CUP i que el Go-
vern no comparteix, JxSí assegu-
ra que llegirà «amb atenció» les 
propostes de tots els grups per 
analitzar les que pot aprovar i les 
que no.  

La CUP no ha garantit el seu su-
port als Pressupostos del 2017 
tot i que Puigdemont ha avisat 
que, si no s’aproven, dissoldrà el 
Parlament. El debat de política 
general, que continuarà demà, 

permetrà veure en quin punt es 
troba la negociació amb JxSí.  

El ple començarà a les 9 hores 
amb un discurs sense límit de 
temps del president, que se cen-
trarà en qüestions relatives a la ges-
tió de la Generalitat com sanitat 
i ensenyament, segons fonts del 
Govern. Les mateixes fonts defen-
sen que el referèndum no pot cen-
trar un altre cop la seva interven-
ció, ja que recorden que va ser 
molt clar la setmana passada en 
la qüestió de confiança: va posar 
data –setembre del 2017– i va as-
segurar que ho faria amb o sense 
l’aval de l’Estat.   

  En el debat també es podrà 
mesurar la sintonia que JxSí i Ca-
talunya Sí Que Es Pot tenen so-
bre el referèndum: els primers 
s’han obert a donar suport a la 
proposta de resolució que pre-
senti el grup de Lluís Rabell so-
bre el tema.  

La líder de l’oposició, Inés Ar-
rimadas (C’s), centrarà el seu 
discurs en la reactivació econò-
mica, la polítiques socials i la re-
generació democràtica, tot i que 

augura que «desgraciadament el 
protagonista tornarà a ser el re-
ferèndum».  

El PSC se centrarà en propos-
tes socioeconòmiques i d’auto-
govern factibles, que contrastin 
amb la petició d’un referèndum 
independentista que els socia-
listes veuen irrealitzable. «No 
volem fugir del debat de la situ-
ació catalana, tenim les nostres 
propostes i les farem, però no ac-
ceptem que sigui de l’únic que es 
parli», van dir ahir sobre el refe-
rèndum.  

  El PP presentarà una bateria 
de propostes que ha batejat com 
‘de sentit comú’, entre les quals 
destaquen exigir que a Catalu-
nya «es compleixin les regles» i 
no es convoqui un referèndum 
d’independència.  

Després del discurs amb què el 
president obrirà el debat avui, in-
tervindran els líders parlamen-
taris; a la tarda, cada partit pre-
sentarà les seves propostes de 
resolució, que podran transacci-
onar fins a demà dijous, quan es 
votaran al ple. 
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La CUP vol que  

el referèndum  

se celebri al juliol

El debat de política general permetrà veure si es manté la bona sintonia 
entre formacions independentistes. A la imatge, Anna Gabriel (CUP). ACN

Els anticapitalistes  
i JxSí mesuraran 
l’estabilitat del procés 
en el debat de política 
general avui i demà  
al Parlament

Mas pretén 
acudir a la 

justícia europea 

■ L’expresident de la Generali-
tat Artur Mas està disposat a 
acudir al Tribunal Europeu de 
Drets Humans si la justícia espa-
nyola l’inhabilita per haver or-
ganitzat la consulta del 9-N del 
2014. Després que dilluns la Fis-
calia demanés deu anys d’in-
habilitació per a Mas i nou per a 
les exconselleres Joana Ortega 
i Irene Rigau, Mas es mostrà 
convençut que el judici del 9-N 
«ha de servir per eixamplar la ba-
se sobiranista». 
 

Tuit ‘pervers’  
de Catalunya 

Ràdio 
■ L’Associació Professional de 
la Magistratura (APM) ha tit-
llat de «molt greu» i d’«intent 
pervers per confondre la recta 
i lliure formació i expressió de 
l’opinió pública» sobre la Justí-
cia el tuit que va publicar di-
lluns Catalunya Ràdio. El progra-
ma ‘Catalunya Vespre’ va pu-
blicar una enquesta en la qual es 
preguntava «Esteu disposats 
a impedir físicament que jut-
gin Mas, Ortega i Rigau?», en al·lu-
sió a la petició d’inhabilitació 
per part de la Fiscalia contra 
l’expresident i les dues exconse-
lleres pel 9N. El programa, en un 
missatge posterior, va fer un 
aclariment «Quan preguntem 
si impediríeu ‘físicament’ el ju-
dici del 9N, volem dir si protes-
taríeu al carrer. Qualsevol al-
tra lectura és equivocada».

A P U N T S

JxSí s’obre a donar 
suport a la proposta 
sobre el referèndum 
que presenti  
Sí Que Es Pot

TRIBUNALS ■  A R R A N  D E L  R E C U R S  Q U E  VA  P R E S E N TA R  E L  P P  A L  S E N AT

El TC estudia negar a Catalunya les 

competències per prohibir els toros 

■ El Govern de la Generalitat pen-
sa deixar sense «efectes pràctics» 
una hipotètica sentència del Tri-
bunal Constitucional (TC) con-
tra la prohibició de les curses de 
braus a Catalunya aprovada pel Par-
lament el 2010. El TC debat en el 
ple que va començar ahir una pro-
posta de sentència que estableix 
que la prohibició de les curses de 
braus a Catalunya va envair com-
petències estatals, tal com de-
fensava el recurs que va plante-
jar el PP al Senat. 

Després de la reunió d’ahir del 
Govern, la consellera de Presi-
dència, Neus Munté, advertí que, 
si el TC acabés revocant la prohi-
bició dels toros, l’Executiu cata-
là «immediatament» es posaria 
a treballar per «impedir que aques-
ta sentència tingués cap efecte 
pràctic». Munté va fer una ana-

logia amb la suspensió per part 
del TC de la llei catalana d’emer-
gència en qüestió d’habitatge, 
una suspensió que la Generali-
tat vol esquivar amb un nou pro-
jecte de llei aprovat ahir (veure pà-
gina 25) i que recupera nombro-
sos preceptes de la norma 
impugnada.  

«Acatarem la decisió que va 
prendre al seu moment el Parla-
ment», recalcà Munté, que va pro-
metre que el Govern serà «molt 

ferm» en la seva resposta a una hi-
potètica decisió del TC en contra 
de la prohibició de les curses de 
braus. «No volem un país on es 
mati i es faci patir els animals», 
afegí. 

Amb la Legió 
Els portaveus del Partit Demò-
crata Europeu Català (Pdecat), 
Francesc Homs, i el d’ERC, al 
Congrés, Joan Tardà, van defen-
sar ahir que el Parlament és com-
petent per decidir sobre les cor-
rides de braus a Catalunya. 

Homs assenyalà que ha vist 
«part del TC» anant als toros i 
que «el que caldria atendre ara» 
no és si li agraden a un o no els 
toros, sinó si té competència el 
Parlament «per al que es va apro-
var al seu moment». Segons el 
seu parer, «en té», per la qual co-

sa «caldria respectar el marc com-
petencial». Tardà indicà que el 
TC és «un òrgan corromput», que 
«fa molts anys que estan fent el 
ridícul», i es mostrà segur que les 
curses de braus no tornaran a Ca-
talunya, «a menys que vinguin 
amb la Legió, i això no passarà». 

La diputada per Tarragona de 
Catalunya Sí Que Es Pot Hortèn-
sia Grau qualificà de «conducta 
autoritària» i «bastant antide-

mocràtica» que el TC pugui re-
vocar la prohibició dels toros a 
Catalunya, un tema que va gene-
rar «consens» i el debat del qual 
«està superat», va dir. 

El líder del PPC, Xavier García 
Albiol, va expressar la seva «mol-
ta satisfacció» davant la possibi-
litat que «Catalunya recuperi la 
llibertat i que qui vulgui anar a 
veure toros pugui fer-ho sense 
cap tipus de coacció».

Antitaurins protesten davant de la Monumental al setembre del 2011. 
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El Govern preveu 
deixar ‘sense 
efectes pràctics’ 
qualsevol veto  
a la prohibició


