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CiU al·ludeix per primer cop a l'accés a un "Estat 
propi" 
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Convergència i Unió havia votat en diverses ocasions a favor de 

l'autodeterminació al Parlament, però no havia explicitat la concreció que 

l'exercici d'aquest dret pot comportar: un Estat propi. Ahir ho va fer amb una 

proposta que tenia la intenció de votar conjuntament amb ERC a favor de 

l'autodeterminació, per erosionar el Govern de José Montilla. El popular Josep 

Piqué va resumir així la maniobra: "CiU ha deixat de ser un partit nacionalista 

i s'ha convertit en independentista". 

 

La federació va canviar una iniciativa inicial, que només parlava 

d'autodeterminació, i va elevar el to per dificultar un no dels republicans. 

Aquests van rebutjar el pacte i l'intercanvi de reptes entre els dos partits va 

acabar en un misèrrim empat. 

 

L'escrit de CiU proposava que si el Constitucional lamina l'Estatut, el 

Parlament "contempli sense excepció totes les sortides democràtiques i 

pacífiques inclòs l'exercici efectiu en referèndum del dret a l'autodeterminació 

del poble de Catalunya per poder fer efectiu el dret democràtic a decidir sobre 

la constitució d'un Estat propi en el si de la UE". 

 

ACORD INVIABLE 

El text va ser retirat per CiU, per no tenir el suport d'ERC, i per tant de la 

majoria necessària per ser aprovat. Artur Mas havia anunciat que els 

nacionalistes no el mantindrien si corria el risc de ser derrotat, per evitar que 

quedés inscrit en la trajectòria del Parlament de Catalunya un rebuig a 

l'autodeterminació. 

 

El text rebutjat per Esquerra era una proposta de transacció amb la qual CiU 

es proposava aconseguir una posició comuna amb els republicans sense haver 

d'empassar-se el seu escrit a favor de l'autodeterminació, que començava 



abominant del pacte Mas-Zapatero sobre l'Estatut. De fet, començava així per 

evitar que CiU el votés. Malgrat que no va faltar gent a la federació nacionalista 

que va veure l'opció d'obrir una via d'aigua en el tripartit subscrivint la 

proposta, al final es va imposar la lògica de no renegar del pacte. 

Esquerra i CiU es van intercanviar amargs retrets. A l'hemicicle, el republicà 

Joan Ridao va qualificar el pacte de l'Estatut de "pecat original" i el diputat de 

CiU Francesc Homs es va preguntar què impedia a ERC donar el seu sí al text 

nacionalista. Fora d'ell, fonts nacionalistes van acusar la cúpula d'Esquerra de 

frenar a ultimíssima hora, amb el ple en marxa, un pacte proposat pel diputat 

Xavier Vendrell --pare de l'embolic que ha ocupat la setmana-- al nacionalista 

Antoni Castellà, que, van dir, consistia a reemplaçar la paraula "contemplar" 

per "exercir" en el text nacionalista. Si es feia, segons aquestes fonts, Esquerra 

donaria suport al text. No obstant, Vendrell ho va negar i fonts d'Unió van 

donar la raó al republicà i van assegurar que malgrat que els dos diputats van 

negociar no hi va haver mai un pacte, i per tant, no va poder ser vetat per la 

cúpula d'ERC. 

 


