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El Parlament aprova el procés de
desconnexió amb Espanya
La cambra dóna llum verda a les conclusions del Procés Constituent amb 72 vots
a favor de Junts pel Sí i la CUP | CSQP vota en contra, el PSC no participa en la
votació i C's i PP abandonen l'hemicicle
El Parlament de Catalunya ha aprovat amb els 72 vots a favor de Junts pel Sí i la CUP les
conclusions del procés constituent de desconnexió amb Espanya, que finalment han estat
introduïdes en l'ordre del dia del ple
(http://www.naciodigital.cat/noticia/113051/parlament/desafia/tribunal/constitucional?rlc=p1)
malgrat l'advertència del Tribunal Constitucional
(http://www.naciodigital.cat/noticia/112992/tc/esperara/votacio/parlament/decidir/si/obre/proc/sanci
onador) (TC). Catalunya Sí Que es Pot s'hi ha oposat amb 11 vots en contra, mentre que el PSC
ha optat per no participar en la votació i el PP i C's han abandonat l'hemicicle parlamentari
(http://www.naciodigital.cat/noticia/113066/video/diputats/pp/abandonen/votacio/sobre/proc/constit
uent) , escenificant així el seu malestar.
La diputada de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha defensat les conclusions
(http://static.ow.ly/docs/BOPC_conclusionsComissi%C3%B3Proc%C3%A9s_53Xg.pdf) declarant
el Parlament va obtenir el "permís per iniciar el procés constituent" en les passades eleccions del
27 de setembre. En aquest sentit, ha qüestionat que s'hagi d'esperar a l'autorització de l'estat
espanyol perquè "ni es reformarà ni permetrà un procés constituent" i ha assegurat que Catalunya
serà "palanca de canvi".
En la mateixa línia, la diputada de la CUP, Gabriela Serra, ha declarat que l'estat espanyol no
deixa "cap marge d'acció al reconeixement del dret a decidir de Catalunya", motiu pel qual ha
justificat que s'hagi d'"endagar la desobediència i la unilateralitat". "Reconeixem el poble com a
màxim subjecte polític", ha afegit la diputada, que ha convidat als presents a la cambra a començar
a dissenyar un "nou país". "Trobem-nos en un fòrum social constituent", ha demanat.
L'oposició, contra els "plens poders" de l'"assemblea constituent"
L'element principal que ha crispat l'oposició són el "plens poders" que, segons les conclusions
sobre el Procés Constituent, tindria l'"assemblea constituent"."Proposen que les seves lleis no es
sotmetin a control. Però en quin règim antidemocràtic s'han inspirat?", ha lamentat la presidenta del
grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas. "Això suposa tornar enrere en el temps", ha
reblat, per afegir: "Volen treure Catalunya del segle XXI i de la democràcia".
Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que "hi ha una majoria
independentista que vol imposar les seves conclusions" amb l'aprovació d'unes conclusions que
"aprofundeixen en les qüestions aprovades amb la resolució del 9-N" contravenint l'avís del TC. Per
a Iceta, la ratificació del procés constituent d'avui "promou l'enfrontament directe" entre el
Parlament i el Constitucional. "No té cap mes efecte que aquest", ha insistit. El focus de les
seves crítiques també ha estat "l'assemblea constituent plenipotenciària". "Com és possible que en
un determinat moment desaparegui la separació de poders", ha qüestionat per concloure que els
independentistes "no tenen dret a situar aquest Parlament fora de la llei".
Igualment en contra s'hi ha mostrat el president del grup parlamentari del PP, Xavier García
Albiol, que ha qualificat la votació de les conclusions de "cop contra el TC" i acte "antidemocràtic". A
més, també ha opinat que "dir que el Parlament és sobirà i que pot fer el que li doni la gana és el
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mateix que li sentim dir a Nicolás Maduro". Finalment, Albiol ha alertat als diputats
independentistes que el dia d'avui "no els sortirà gratis". "L'estat de dret actuarà", ha assegurat, per
acabar considerant que "la llibertat d'aquells que no som independentistes és el que s'està
vulnerant a Catalunya".
"Coartada" de la CUP
També en contra però amb arguments diferents, Joan Cosubiela, diputat de Catalunya Sí Que es
Pot, ha manifestat que la votació d'aquest dimecres és una "coartada" de la CUP per justificar un
hipotètic "sí" al president Carles Puigdemont en la qüestió de confiança que ha anunciat pel proper
28 de setembre. Coscubiela també ha lamentat la "voluntat excloent cap la meitat de la societat
catalana" que contindrien les conclusions aprovades i ha assegurat que el procés constituent
que preveuen "no té res d'empoderament de la ciutadania". "És pur dirigisme", ha reblat. Dirigintse als independentistes, ha declarat que "si un procés pactat" amb l'estat és "difícil", no poden
"fer creure que un procés unilateral és bufar i fer ampolles".
Conclusions de la comissió d'estudi del Procés Constituent aprovades
(http://static.ow.ly/docs/BOPC_conclusionsComissi%C3%B3Proc%C3%A9s_53Xg.pdf)
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