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El futur de Catalunya. Puigdemont suspèn temporalment la independència i Rajoy li demana que concreti les seves intencions

Què n’opinen els polítics de L’H?
Els representants polítics
de L’H parlen sobre la
situació de Catalunya
i les decisions de la
Generalitat i de l’Estat
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assumir el resultat del referèndum a favor de declarar la independència de Catalunya
però el va suspendre per obrir un
diàleg amb el Govern central. Per
la seva part, el president espanyol,
Mariano Rajoy, va demanar a Puigdemont que, com a pas previ a aplicar l’article 155 de la Constitució,
aclarís si havia declarat la independència. Aquest article obliga la Generalitat a complir forçosament les
lleis vigents.
yyy FRANCESC BELVER
(PSC)
Davant l’anunci de Puigdemont, Belver es va mostrar esperançat: “Tant
de bo aquest nou escenari també sigui entès pel Govern del PP i s’obri
un espai de diàleg. Em temo, però,
que de cara a la gent continuem
donant una sensació d’incertesa.”
Després de la declaració de Rajoy,
el portaveu socialista va afegir que
“s’ha de complir amb la legalitat i
una reforma de la Constitució, com
proposa el PSOE, obre una porta a
l’esperança”.
yyy MIGUEL GARCÍA i
RAINALDO RUIZ (Cs)
El portaveu Miguel García era contundent amb Puigdemont. “El dub-

te és si aquest senyor és capaç de
parlar tornant a la democràcia. Ha
tingut por de portar Catalunya a un
desastre total, que és el que ha fet els
darrers dies”. Davant la intervenció de
Rajoy, el regidor Rainaldo Ruiz va afirmar que “el 155 ha de ser la via per
normalitzar la situació política a Catalunya i derivar en noves eleccions
autonòmiques”.
yyy ANA GONZÁLEZ
(ICV-EUiA-Pirates)
La portaveu de la coalició Canviem considerava adequat el discurs
de Puigdemont. “És el que estem
demanant, diàleg, mediació, un referèndum que sigui pactat i que es
treballi a fons amb la resta de l’Estat.
Considerem que és la via més adequada”. González, però, va discrepar
de la proposta de Rajoy: “La solució
continua sent un referèndum pactat
i vinculant per a una Espanya plurinacional”.
yyy JAVIER MARTÍN
(PP)
El portaveu dels populars no va estalviar retrets al president de la Generalitat. “És un deliri, una presa de
pèl i una declaració d’independència covarda. És jugar amb la societat
catalana i espanyola. El nacionalisme ha pretès apoderar-se de la veu
única de Catalunya”. Per contra, davant la intervenció del president del
Govern central, Martín va ser concís:
“Cal respectar i garantir l’estat de
dret a Catalunya” .
yyy ANTONI GARCIA
(ERC)
El portaveu republicà va destacar la

voluntat de Puigdemont perquè “hi
hagi diàleg amb el Govern espanyol a
través d’organismes internacionals”.
Garcia va afirmar que si la resposta era negativa “de facto, entrarà en
vigor la proclamació de la república
catalana”. I després de parlar Rajoy,
el regidor va declarar que “el Govern
del PP, amb el suport del PSOE, no
vol diàleg, ni mediació internacional
ni asseure’s a la taula, com tampoc
no reconeix el dret a decidir dels
ciutadans de Catalunya”.
yyy JORDI MONRÓS
(PDeCAT-CiU)
El portaveu afirmava que l’anunci de
Puigdemont de suspendre la declaració d’independència “és una situació transitòria i temporal i entenc
que curta. El Govern espanyol torna
a tenir l’opció de parlar i, si realment
en volen parlar, ens asseiem a parlar, allò que no han fet durant tots
aquests anys.” La resposta de Mariano Rajoy no va agradar Monrós: “En
cap moment el Govern espanyol ha
tingut voluntat de negociar perquè
no vol entendre que hi ha tot un poble que vol decidir el seu futur”.
yyy KHRISTIAN GIMÉNEZ
(CUP-PA)
El portaveu va qüestionar el diàleg
obert per Puigdemont. “A partir de
l’1 d’octubre s’han fet passos innegociables, com la voluntat inalienable
d’autodeterminar-se d’una gran part
del poble de Catalunya. És irrenunciable”. Després de les paraules de Rajoy, Giménez va reblar: “La república
catalana no té marxa enrere perquè
el poble s’ha autodeterminat i s’ha
d’obrir ja un procés constituent”. y

