
El Parlament donarà llum verda al referèndum 

oficial 
• CiU i ERC votaran a favor de l'admissió a tràmit de la iniciativa 

popular que van presentar Alfons López Tena i Uriel Bertran 

• Tirarà endavant a través de la llei de consultes, amb el dubte de si 

l'Estat ho avalarà 

LLUÍS BOU 

AVUI, 5.06.10 

 

El Parlament donarà llum verda aquest mes a la tramitació del primer 

referèndum oficial sobre la independència de Catalunya. CiU i ERC 

votaran el dia 15 a la mesa del legislatiu català a favor de l'admissió a 

tràmit de la iniciativa popular (IP) que van presentar el convergent Alfons 

López Tena i el republicà Uriel Bertran. Com és conegut, nacionalistes i 

republicans sumen majoria. 

 

CiU té previst donar llum verda a la iniciativa, que a partir d'aleshores 

s'haurà de dedicar a la recollida de signatures, després que en les últimes 

setmanes ha estudiat la seva posició. La federació nacionalista està 

pendent només de l'informe jurídic que va encarregar el mateix 

Parlament sobre la IP. Previsiblement serà favorable donat que la 

iniciativa ha estat elaborada per juristes. ERC va anunciar fa dies que 

donaria suport a la proposta, cosa que provocarà una ruptura de vot en 

el tripartit. 

 

 

 

 



Pròxima legislatura 

 

La iniciativa impulsada per López Tena i Bertran s'està tramitant a través 

de la llei de consultes, i per tant perquè tiri endavant, després de la 

recollida de firmes, el ple del Parlament l'haurà de votar. En darrer terme, 

el referèndum dependrà de si el govern del PSOE autoritza la consulta, ja 

que segons la Constitució té la darrera paraula. Previsiblement tot 

quedarà per a la pròxima legislatura catalana. 

 

La IP del referèndum va arribar al Parlament amb el suport d'unes 7.000 

persones, entre les quals hi ha el gerent de CDC, Germà Gordó, i el 

vicepresident de la JNC, Gerard Figueras. 

 

Aquesta serà la primera vegada que la mesa del Parlament admet a 

tràmit una iniciativa popular per celebrar un referèndum oficial sobre la 

independència catalana. 

 

En dues ocasions anteriors tots els partits, inclosos CiU i ERC, van votar 

en contra de les propostes que havien presentat alguns impulsors de les 

consultes sobiranistes, per la via de la iniciativa legislativa popular. 

Alguna de les peticions portava fins i tot una data del referèndum 

prefixada, en un termini curt, cosa que va desagradar els partits donat 

que la veien amb poques garanties legals. 

 


