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Forcadell avisa el TC: «Vaig fer el
que pertocava, i ho tornaria a fer
sense dubtar ni un moment»
La presidenta del Parlament acusa les institucions espanyoles de voler que la
mesa de la cambra faci de "censora", com un TC "en miniatura" | "Està en joc la
democràcia, però no aconseguiran aturar-nos", promet l'exdirigent de l'ANC

Carme Forcadell compareixent al Parlament després de la resolució del TC | Adrià Costa

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha comparegut aquesta tarda per valorar la decisió
del Tribunal Constitucional (TC) de demanar a la Fiscalia que actuï penalment contra ella per
haver permès la votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent el passat
27 de juliol (http://www.naciodigital.cat/noticia/113051/parlament/desafia/tribunal/constitucional) .
"Vaig fer el que pertocava, i ho tornaria a fer sense cap mena de dubte", ha ressaltat, al mateix
temps que pronosticava que l'Estat no aconseguirà "aturar" la voluntat del Parlament per tirar
endavant en el procés sobiranista.
A Forcadell l'acompanyaven els membres de la mesa de Junts pel Sí: Lluís Corominas, Ramona
Barrufet i Anna Simó. "Volen que el Parlament faci de censor. Volen que la mesa acabi amb la
llibertat parlamentària", ha destacat la presidenta. En aquest sentit, l'expresidenta de l'Assemblea
Nacional Catalana (ANC) ha denunciat que l'Estat té "pànic" a la llibertat d'expressió, i ha
asseverat que "està en joc la democràcia". "Els fa por l'essència del parlamentarisme", ha reiterat.
"Vam complir amb una cosa extraordinàriament normal, que és deixar que es parli, que es debati i
que es voti", ha assegurat Forcadell, que ha insistit que el ple és l'òrgan més sobirà de la cambra i
que, per tant, li competia decidir si es votaven les conclusions. Aquesta petició va sortir dels grups
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de Junts pel Sí i de la CUP.

Compareixença de Carme Forcadell. Foto: Adrià Costa

Al seu torn, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha destacat la
coincidència de l'actuació del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem el mateix dia que el
Parlament torna "a discutir, negociar i votar, com fan tots els parlaments, com resoldre el procés
democràtic que viu Catalunya", un fet que posaria en qüestió la manca d'una veritable separació de
poders. Els tribunals, segons Munté, pugen "un graó en la persecució contra els demòcrates".
"Aquesta és l'Espanya que ajuda els catalans", ha ironitzat, en relació al discurs del dia anterior
del líder del PP de Catalunya, Xavier García Albiol http://www.naciodigital.cat/noticia/117236)
(
,i
ha mostrat el compromís amb "els mandats democràtics del Parlament", ja que "el procés està ben
definit, amb suport social i parlamentari i ben discutit". Sigui com sigui, la consellera ha afegit que
aquests judicis interpel·len "tots els demòcrates, pensin el que pensin".
L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha parlat d'aquesta qüestió en un acte a Vilafranca del
Penedès. "Ens juguem la qualitat democràtica del país pels propers anys. És una qüestió de
democràcia. Tot el meu suport a la presidenta Forcadell i a Francesc Homs", ha apuntat Mas.
Albiol titlla de "xulesca" l'actitud de Forcadell
La petició del TC a la Fiscalia és, segons el president del PP al Parlament, Xavier García Albiol, un
símptoma de què la justícia espanyola "gaudeix de molt bona salut" i que, per tant, es prenen "les
mesures adequades davant d'aquells que creuen que es poden saltar l'Estat de dret". Albiol ha
desitjat que Forcadell quedi "escarmentada" de la situació, tot i que ha titllat de "xulesca" l'actitud
exhibida en la compareixença davant dels mitjans després de conèixer l'actuació del tribunal.
Ciutadans: "Forcadell ja no és presidenta d'una entitat independentista"
En la mateixa línia que el PP, Ciutadans també ha celebrat que "l'estat de dret funciona". "Quan
un polític creu que està per sobre de la llei, la justícia funciona", ha assegurat el portaveu adjunt al
Parlament, Fernando de Páramo. El diputat no s'ha estat, a més, de llançar una advertència a
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Forcadell: "Sap quines són les seves funcions, ja no és la presidenta d'una entitat
independentista, sinó la segona autoritat de Catalunya".
El PSC lamenta que es tiri "benzina al foc"
"Que no hi hagi judicialització de la política ni tampoc una politització de la justícia", ha demanat el
diputat del PSC Ferran Pedret. El dirigent socialista ha lamentat que hi hagi responsables polítics
a Catalunya "estiguin atiant el foc i apostant pel 'com pitjor, millor'" i que des del govern espanyol
estiguin "tirant benzina al foc". És per això que Pedret ha demanat la recuperació del diàleg per part
dels dos governs que tenen "responsabilitats compartides i repartides". També ha aclarit que el
seu grup votarà en contra de la resolució que presenten Junts pel Sí i la CUP per condemnar la
judicialització del procés. El diputat socialista ha argumentat que no pot comptar amb el seu
suport aquells que ja sabien "quin camí emprenien".
Incident d'execució
Gairebé dos mesos després de votar les conclusions de la comissió d'estudi del procés
constituent (http://www.naciodigital.cat/noticia/113051/parlament/desafia/tribunal/constitucional) ,
el ple de TC ha aprovat una resolució del magistrat Andrés Ollero on assegura que el regalament
de la cambra catalana no obligava Forcadell a actuar com ho va fer i que cap norma pot
prevaldre per damunt Constitució. El document, però, no especifica el suposat delicte comès,
segons ha avançat El Español (http://www.elespanol.com/) .
El trasllat a la Fiscalia era precisament una de les peticions que figurava en l'incident d'execució
de sentència que el govern espanyol va presentar davant el Tribunal Constitucional contra
Forcadell. L'escrit de l'Advocat de l'Estat instava els magistrats a "deduir testimoni" a la Fiscalia,
és a dir, a instar el ministeri fiscal a obrir la via penal contra la presidenta del Parlament.
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