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«amb el mateix convenciment»  
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El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va 

modular ahir el to sobre l'editorial unitari publicat fa tot just una setmana 

per 12 diaris –entre ells El Punt– en defensa de l'Estatut sota el títol La 

dignitat de Catalunya. Rodríguez Zapatero es va limitar a expressar, 

dijous passat, el seu respecte deixant clar que l'havia llegit «amb interès» 

però ahir, en la sessió de control del Congrés, va anar més enllà 

defensant que «expressa un sentiment àmpliament majoritari de la 

societat catalana». En sintonia amb el missatge que el govern espanyol i 

també el català han llançat des del primer moment, el president de 

l'executiu estatal va insistir en la constitucionalitat de la carta catalana i 

es va mostrar convençut que així ho considerarà el Tribunal 

Constitucional. «Si hagués de votar una altra vegada l'Estatut el votaria 

amb el mateix convenciment», va deixar clar Rodríguez Zapatero. El 

president espanyol confia que el Constitucional «consolidi el projecte 

territorial de desenvolupament d'Espanya, que té en l'Estatut una peça 

important». 

 

Crítiques a CiU 

 

El president espanyol va respondre sobre l'editorial i l'Estatut a 

preguntes del cap de files d'Iniciativa a la cambra baixa espanyola. Joan 

Herrera va recordar-li que a Catalunya hi ha inquietud respecte del 

pronunciament del TC i la possibilitat que pugui actuar com una «quarta 

cambra» confrontada al Parlament, les Corts espanyoles i la voluntat dels 



ciutadans. Igual que ha passat a la cambra baixa estatal, CiU intenta 

portar el debat sobre l'editorial unitari al Parlament. La resta de grups 

van criticar, però, que ho faci impulsant una declaració institucional, ja 

que la iniciativa ha de comptar amb la unanimitat de la cambra i ja està 

clar que el PP i Ciutadans no hi donaran suport. El PSC, ERC i ICV-EUiA 

van obrir ahir la porta a avalar el text conjunt publicat fa una setmana 

però van lamentar «l'afany de protagonisme» de la federació nacionalista. 

CiU ja va anunciar dimarts que si no pot tirar endavant una declaració 

institucional, optarà per intentar promoure un acord de la junta de 

portaveus o una proposta de resolució com a alternatives. 

 

S'aixeca el vet 

 

D'altra banda, el Senat va aixecar ahir el vet a les dues lleis que 

conformen el nou model de finançament, que havien presentat el PP, CiU 

i el BNG. La federació l'havia presentat perquè creu que no compleix 

l'Estatut i els populars perquè el veuen injust. 

 


