
CiU es disposa a rebutjar la llei de consultes per 

insuficient  
• La federació té por que ERC l’acusi de tebior i guanyi la batalla de la 

imatge 

• Mas vol una fórmula que permeti al Govern prescindir de l’aval de 

l’Estat 

TONI SUST 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 25.01.10 

 

Convergència i Unió és molt a prop de votar no a la llei de consultes 

populars per via de referèndum, una de les lleis estrella d’ERC i sobre la 

qual s’ha de pronunciar el ple del Parlament al febrer o al març, en funció 

de si es confirma la intenció del PPC de portar la norma al Consell de 

Garanties Estatutàries. Sigui quan sigui, CiU viu amb una doble tensió el 

debat de les consultes. Per una banda, els dirigents de la federació 

nacionalista estan pràcticament decidits a rebutjar la nova llei, ja que la 

consideren insuficient, poc ambiciosa, amb un contingut inferior al que 

creuen que permet l’Estatut. Totes les consultes hauran de ser 

autoritzades per l’Estat i en cap cas seran vinculants, denuncia CiU. 

 

Després de criticar una escassa disposició d’Esquerra per acceptar les 

seves esmenes, CiU manifesta la seva segona reticència: la por que els 

republicans els apuntin amb el dit, els titllin de tebis i els posin al mateix 

sac que el PPC per rebutjar la llei. El raonament parteix del risc amb què 

carreguen algunes paraules: CiU sospita que, pel simple fet que s’aprovi 

la llei, la premsa de la resta d’Espanya compararà el president, José 

Montilla, amb l’exlehendakari Juan José Ibarretxe i el pla que aquest va 



defensar fins que el Congrés el va vetar sense pal·liatius. I no estan 

segurs de poder combatre aquesta imatge. 

 

REGISTRE DE CONSULTES / Dimecres, la comissió d’assumptes 

institucionals elaborarà el dictamen de la llei, l’últim tràmit abans del ple i 

la penúltima oportunitat de negociar esmenes. Entre elles, hi ha la 

possibilitat de crear un registre de consultes ciutadanes, una llista que 

gestionaria l’Idescat i acolliria els votants potencials: majors d’edat amb 

veïnatge civil a Catalunya, majors d’edat espanyols amb dos anys de 

residència a Catalunya i majors d’edat estrangers amb cinc anys de 

residència. La idea intenta esquivar un eventual rebuig de l’Estat a una 

consulta en funció de la jurisprudència creada pel pla Ibarretxe, que en 

part es va sustentar en el fet de no permetre l’ús del cens electoral 

ordinari.  

 

LA PREGUNTA / Una altra iniciativa de CiU era la d’aprofitar la norma per 

desenvolupar el dret a decidir encunyat per Artur Mas, amb votacions 

sobre assumptes sectorials, com per exemple la gestió aeroportuària. 

Però la federació considerava irrenunciable que aquesta mena de 

consultes es poguessin celebrar sense permís estatal. Si bé els dirigents 

nacionalistes donen per fet que mai serà possible un referèndum sobre la 

independència amb permís estatal –«la pregunta», tal com es refereixen a 

la consulta secessionista–, sí que tenen el desig que, si Mas és president, 

es pugui interrogar els catalans sobre si volen pugnar pel concert 

econòmic.  

 


