
Un error de CiU amplia l’aval del Congrés al nou 

finançament  
•  Els convergents i el PNB es van equivocar i van recolzar la llei en un 

ple rocambolesc 
•  Bono va suspendre la sessió perquè diversos diputats arribessin a 

temps a la votació 
 

FIDEL MASREAL 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 18.12.09 

 

El tràmit parlamentari d’aprovació del nou model de finançament 

autonòmic va tenir ahir un colofó a l’altura del llarg, tortuós i complex 

procés que va desembocar en l’acord final. El que havia de ser una 

votació rutinària al Congrés es va convertir en un debat esperpèntic, 

amb errors tècnics, diputats que van arribar tard, bronques i votacions 

repetides. I, com a guinda, un final de riure en què CiU, que va arribar a 

qualificar el nou model d’«assassinat polític» de l’Estatut de Catalunya, 

va votar a favor de la llei per una badada dels seus diputats. Gràcies als 

convergents i al PNB, que també es va equivocar, el marcador va 

registrar una àmplia majoria de 192 vots a favor i 144 en contra, els del 

PP, BNG i UPD. IU es va abstenir.  

 

La sessió va començar a les nou del matí en un ambient gèlid per 

l’escassa presència de parlamentaris. Tot just 16 diputats del PP 

ocupaven els seus escons i la vicepresidenta segona i ministra 

d’Economia, Elena Salgado, l’única representant del Govern a aquella hora 

a l’hemicicle, fins i tot va renunciar al seu dret a intervenir. 



 

POC INTERÈS / Tot semblava indicar que el debat seria de to baix. El PP, 

com ha anat fent les últimes setmanes, va tornar a eludir qualsevol 

referència al greuge entre autonomies. És més, el conservador Álvaro 

Nadal va demanar que en qüestions territorials se sigui «exquisit» pel bé 

de la convivència. Mentrestant, el president del Govern, José Luis 

Rodríguez Zapatero, repassava la premsa del dia en el seu escó. 

 

També CiU va reduir l’agressivitat. El democristià Josep Sánchez Llibre 

no va repetir el discurs radical de fa unes setmanes, en què va acusar els 

diputats catalans del PSC, ERC i ICV d’«assassinar políticament» l’Estatut 

amb un finançament que, al seu parer, incompleix diversos preceptes de 

la nova Carta catalana. El PSOE va optar per un diputat murcià poc 

conegut per defensar la reforma, mentre la vicepresidenta del Congrés, 

Teresa Cunillera, demanava reiteradament silenci. ERC i ICV van aprofitar 

les seves breus intervencions per situar CiU al costat del PP en aquesta 

matèria.  

 

Però el matí es va animar quan, després de les primeres votacions 

d’esmenes, el president del Congrés, José Bono, va suspendre 

excepcionalment per uns instants el ple perquè poguessin entrar uns 17 

diputats que havien arribat tard per problemes amb els ascensors. El PP 

es va queixar, però el cert és que la majoria dels endarrerits eren 

parlamentaris conservadors. Bono els va reprendre públicament. 

 

DESCONCERT TOTAL / I va arribar la votació definitiva de la llei, en què 

el PSOE comptava amb els suports justos. Va respirar a l’obtenir 180 

vots, quatre més dels necessaris. Però una badada dels serveis de la 

Cambra va fer que el president del Congrés demanés repetir la votació. 



Els socialistes es van queixar i van sol·licitar deixar les coses com 

estaven. El PP va exigir el contrari. I Bono va interrompre la sessió per 

reunir els membres de la mesa i prendre una decisió. En aquell moment, 

l’ambient ja era de desconcert generalitzat.  

 

La traca final va arribar quan, després d’executar-se la decisió de repetir 

la votació, el PSOE va aconseguir encara més suports: 192 vots 

favorables, gràcies a l’error dels diputats de CiU –induït per un senyal 

equivocat de Sánchez Llibre– i del PNB. La bancada socialista va saltar 

d’alegria. Zapatero, exultant, va aixecar el polze en direcció als diputats 

de CiU, que no podien amagar el seu estupor. I així es va acabar el debat 

d’una de les lleis de més calat de l’any: gairebé en to de broma i amb 

diputats del PSOE sarcàsticament demanant a crits una tercera votació 

per si captaven més errors aliens. 

 


