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PROCÉS SOBIRANISTA / REACCIONS A LA VISITA DE MARIANO RAJOY

L’ANC aposta per unes
plebiscitàries amb una
candidatura unitària
] Forcadell encara veu possible que els comicis se celebrin
“aquest febrer” i resta transcendència a la visita de Rajoy

NÚRIA GARCÍA

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ahir a Rosselló
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Ortega: “Rajoy ha vingut a
donar un cop de porta”

ACN

L’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) va fer pública ahir la Declaració de Novembre per traçar el seu
full de ruta posterior al 9N. L’ANC
aposta per la celebració d’unes eleccions plebiscitàries amb una candidatura sobiranista “unitària i transversal”. “Considerem que la proposta feta pel president Mas representa
un important salt endavant en el
procés de constitució del nou Estat català i un bon punt de partida
per fer possible la construcció d’una
àmplia unitat política i social entorn
d’una candidatura transversal”, va
assenyalar l’entitat liderada per Carme Forcadell, que també va reclamar que els comicis s’anunciïn “al
més aviat possible”.
“La proposta de l’ANC de celebrar-les el proper mes de febrer és
possible”, va seguir Forcadell, “si les
forces polítiques i socials que donem suport a aquest procés ens posem a treballar immediatament”,
amb l’objectiu de “tenir constituït el
nou Parlament durant la primavera
de l’any vinent”
“Aquestes eleccions han de ser la
constatació definitiva del suport majoritari del poble català a la constitució del nou Estat, el seu resultat ha
de ser inequívoc i ha de poder ser
llegit, internacionalment, com a base suficient per iniciar les converses per al reconeixement internacional de l’Estat català”, van avisar des
de l’ANC, que va celebrar l’acte en
un Auditori de Cornellà de Llobre-

PIRA • La vicepresidenta Joana Or-

tega va dir ahir que Mariano Rajoy
“no entén que qui decidirà el futur
de Catalunya són els catalans”. En
aquest sentit, va afirmar que “ha
vingut a donar un cop de porta”,
desaprofitant l’ocasió d’iniciar un
diàleg que se li ha demanat reiteradament. “Rajoy ha vingut aquí a fer
un míting, no a escoltar ni a proposar res”, va sentenciar Ortega,
que també va lamentar que només
hagi dirigit desqualificacions cap a
ACN

La presidenta de l’ANC, Forcadell, llegint ahir la Declaració de Novembre

gat ple de gom a gom amb més de
500 coordinadors de les assemblees
territorials, sectorials i exteriors. “La
jornada del 9N ha estat un punt de
no retorn en el procés d’independència. L’actitud intransigent del Govern espanyol i la utilització del poder judicial pròpia d’etapes passades
ha contribuït a la mobilització massiva”, va assegurar l’entitat.
Tornant a la candidatura “unitària
i transversal” que hauria d’aplegar
totes les sensibilitats del sobiranisme, l’ANC es va comprometre a treballar a fons per fer-la possible i viable. “L’ANC assumeix el repte i es
compromet a implicar-se a fons perquè sigui possible la configuració
d’una candidatura d’aquestes carac-

terístiques, que respon a les propostes recollides en el nostre full de ruta i que representi i inclogui totes i
cadascuna de les diverses sensibilitats socials i polítiques del sobiranisme”, van assegurar des de l’ANC.
Pel que fa a la visita de Rajoy a Catalunya, Forcadell li va restar transcendència i va afirmar que ja no interessa cap oferta que provingui del
Govern espanyol. “El 9N ha demostrat que una gran majoria dels catalans ha desconnectat de l’estat espanyol” i “volem un Estat català”,
va assenyalar. “De totes maneres,
pot venir perquè aquí som un país
d’acollida. Hem de parlar sí, però
únicament sobre la secessió”, va finalitzar Forcadell.

C’s critica a Rajoy haver vingut a
Catalunya com a president del PP
BARCELONA • El secretari general i
portaveu de Ciutadans (C’s), Matías
Alonso, va criticar ahir que “Mariano Rajoy hagi visitat Catalunya com
a president del PP, per assistir a un
acte de partit, i no com a president
d’Espanya”. El portaveu de Ciutadans va afegir que si Rajoy vol dialogar a Catalunya, el que necessita és
trobar els “interlocutors vàlids”, en
referència a C’s, i no dialogar amb
qui manté una “conducta deslleial”,
en referència al president Mas. Alonso va assegurar que el que ara necessita Catalunya “no és un pacte ni
un tripijocs entre Rajoy i Mas” sinó

un procés que ha estat “un exemple de democràcia i transparència”. També va deixar clar que ni la
prohibició de la consulta abans del
9N, ni ara la querella contra el president Mas, ella mateixa i la consellera Rigau, “no matarà l’ànsia d’expressar-se dels catalans”. Ortega va
manifestar que el to amb què ha
parlat Rajoy aquest dissabte “recorda altres èpoques”, i va insistir que
ara “és el moment del diàleg, de la
política amb majúscules”.

un govern de la Generalitat que governi “per a tots els catalans amb les
mans netes”.
Alonso va reiterar la plena disposició de C’s a “dialogar i a treballar”
en la regeneració política i en la “reconciliació entre catalans i amb el
conjunt dels espanyols”. Alonso va
explicar que mentre el Govern espanyol s’ha mantingut en la tesi pactista, “els separatistes han utilitzat
tots els ressorts del poder per generar, en part de la societat catalana, una animadversió cap a la resta
dels espanyols i, especialment, cap
a l’Estat i el seu Govern”.

Herrera retreu
a Rajoy que no
hagi “anunciat
que plega”
LLEIDA • El coordinador nacional d’ICV, Joan Herrera, va afirmar
aquest dissabte, poc abans de participar en una manifestació per la
sanitat pública a Lleida, que Mariano Rajoy hauria d’haver vingut a
Catalunya a “demanar disculpes, a
dir que s’ha equivocat i en tot cas
a anunciar que plega, però no ho
ha fet”. Herrera va qualificar Rajoy d’una “X de la corrupció”, pels casos que afecten el seu partit,

de “president al·lèrgic a la democràcia” i de “president de les desigualtats”, per la seva gestió de la
crisi econòmica. Per al dirigent
d’ICV, davant les xifres de l’atur i la
desigualtat i l’avanç de la corrupció, que en la seva opinió “afecta sis ministres i ja directament al
PP”, Rajoy no té una altra opció
que presentar la seva dimissió i
avançar les eleccions generals.
“Sabem que és difícil, però l’únic
que avui volem escoltar de Rajoy
és el seu anunci de dimissió”, havia insistit Herrera ahir, abans que
Rajoy intervingués. El coordinador nacional d’ICV també va acusar el president espanyol de mantenir “actituds directament antidemocràtiques”.

Homs veu “menyspreu” en les
paraules de Mariano Rajoy
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, va valorar
aquest dissabte al vespre el discurs
que Mariano Rajoy va pronunciar
a Barcelona.
Segons l’opinió d’Homs, el que
el president del Govern espanyol
va dir ahir a Barcelona, en les jornades del PP sobre estabilitat i bon
govern, fa que molts catalans sentin la necessitat “d’aspirar a la llibertat total”.
“Rajoy no ha fet cap proposta,
només desqualificacions i menyspreu per determinades propostes”,
va criticar el conseller de la Pre-

TONA •

ACN

Matías Alonso, a la seu del partit

sidència, que va afegir que Rajoy
va mostrar en la seva intervenció
un “dèficit de coratge polític per
afrontar la situació de Catalunya”,
va manifestar el portaveu de l’executiu català.
En un acte celebrat aquest dissabte a Tona (Osona), Homs es va
mostrar satisfet que l’Assemblea
Nacional Catalana suggerís, en la
seva Declaració de Novembre (pàgina següent), l’elaboració d’una
llista unitària de cara a les properes eleccions, i va dir que esperen
escoltar la proposta que farà Oriol
Junqueras el proper dimarts.
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JOANA ORTEGA / Vicepresidenta del Govern

“Rajoy ha d’entendre que el futur dels
catalans el resoldrem els catalans”
L

a v ice pr e sidenta del
Govern Joana Ortega va ser dissabte a Rosselló per
inaugurar el nou
camp de futbol. Vam
poder conversar amb
ella des del mateix
ajuntament, unes hores després que Rajoy hagués vingut a
Barcelona a un acte
del PP. Ortega va valorar aquesta intervenció i alguns altres
temes d’absoluta actualitat.

ROSSELLÓ

ROSA PEROY

– En tot aquest procés, polític i
social que estem vivint darrerament, el món municipal ha estat
un suport fort, sobretot pel que
fa a la celebració del 9N.
Ha estat imprescindible per celebrar amb èxit, com hem celebrat,
el 9 de novembre. Des d’aquí vull
agrair tota la tasca duta a terme per
alcaldes, regidors i també de tots els
voluntaris que han fet possible que
aquest dia hagi estat un èxit. Tenim
un món local molt compromès amb
el futur del nostre país.
– La proposta de llista única
que va fer el president Mas el
passat dimarts és una aposta
personal seva?
Sí. Aquesta va ser una proposta
personal del president Mas. És cert
que després d’haver tirat endavant
el 9N i que sortís tan bé, amb la
complexitat afegida de la confrontació absoluta de l’Estat espanyol, impedint que els ciutadans catalans es
poguessin expressar, ara hem d’anar
un pas més enllà. El president va reflexionar sobre la necessitat de tenir unitat per donar resposta a la
ciutadania. Ell és conscient del repte històric que això significa i de la
necessitat de què els partits polítics
facin les reflexions que considerin
adients, per tal d’aportar el millor a
aquesta proposta sense renunciar a
allò que per les agrupacions polítiques és tan important: la ideologia
i el model de societat que cadascuna d’elles defensen. S’haurà de combinar. En tot cas, el president va fer

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

un pas valent, posant-se a disposició per tal de marcar aquest camí.
– Vostè comentava ara la confrontació de l’estat. Rajoy ha
vingut a Barcelona i gairebé
en to de míting ha negat qualsevol possibilitat de llistes úniques equiparant-les amb “pensament únic”. S’esperava alguna
proposta política de Mariano
Rajoy?
En tot aquest procés, la confrontació ha estat absoluta. Pensi que la
resposta de l’estat a què 2.300.000
persones sortissin al carrer i manifestessin la seva voluntat va ser
una querella criminal, va ser acusar
al Govern d’haver comès un delicte. Això és molt gros. La confrontació política s’ha de resoldre a nivell polític. La grandesa de la políti-

ca és aquesta. No es poden resoldre
els conflictes polítics a través de la
via penal. Per que fa al que ha dit
a Barcelona, el president Rajoy ha
vingut a fer un míting, no ha proposat res. Però el que ha d’entendre també és que la situació i el futur dels catalans el resoldrem els catalans. Catalunya vol expressar-se a
través de les urnes. Crec que Rajoy
avui ha perdut una oportunitat important de venir a escoltar no al seu
partit, sinó al poble català i sobretot a dialogar. L’únic que hem tingut
avui, un cop més, ha estat un cop
de porta a Catalunya.
– Rajoy ha arribat a definir
els 18 mesos que el president
Mas proposa per construir les
estructures d’estat com “18 meses a ninguna parte”.

“Quan s’exerceix la política,
tothom vol acabar les legislatures
i aquesta és la nostra voluntat”

“A ninguna parte”. Això és el que
el president Rajoy voldria, que Catalunya anés a “ninguna parte”. El
nostre projecte, el que vol el Govern, és poder escoltar el poble català. Aquest és un principi, en política: escoltar la ciutadania. Les polítiques han d’anar orientades cap allò
que demanda la gent: no s’exerceix
un mandat demòcrata a cop de tancar la veu als ciutadans, no es pot
fer política a cop de no sentir i a
cop d’imposar allò que a tu et sembla que és millor. La política està feta per a les persones i les lleis han
de donar resposta a les necessitats
de la societat.
– L’ANC ha apostat per una
llista única i transversal, molt
en la línia de la proposta del
president Mas. Com ho valora?
Amb un respecte absolut, com és
lògic. L’Assemblea ha fet una feina
importantíssima. Ha tret el millor de
la societat civil catalana i crec que
és molt positiu el seu recolzament
a la proposta que ha fet el president. Hem de veure la manera com
tot anirà prenent cos. Crec que en
els moments difícils, de grans decisions, el que demana el president
Mas és una cosa molt necessària,
que és la unitat, per fer front a un

període molt complex que estem vivint com a país.
– A l’espera de la conferència
d’Oriol Junqueras del dimarts
vinent, sembla que ERC apostarà per tres llistes sota un paraigua comú.
Des del Govern respectem absolutament el que diguin. Ja s’expressaran en el moment que ho creguin
adient.
– Duran i Lleida ha manifestat que tres eleccions en un any
–referint-se al 2015– li sembla un
calendari excessiu. Què en pensa, vostè? Són massa?
Quan s’exerceix la política, tothom té el desig d’acabar les legislatures. La nostra voluntat és poder-la
acabar. En aquest sentit, demano als
partits que recolzin els pressupostos que es presentaran a final d’any,
uns pressupostos que tenen un caire social molt important i que poden donar resposta a les necessitats del país. Per altra banda, tots els
representats polítics voldríem acabar les legislatures però hi ha moments excepcionals on cal variar les
circumstàncies. De tota manera, jo
em considero una gran defensora
d’exprimir sempre al màxim les legislatures.

