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El PP afirma que la UE no veu bé
els referèndums per la seva «baixa
qualitat democràtica»
Els populars vol que el recurs al TC contra els pressupostos l'impulsi el govern
espanyol per suspendre la llei automàticament | Albiol rebutja que Puigdemont
faci una conferència al Senat i li demana que comparegui "davant la Comissió
General de Comunitats Autònomes o davant el Ple" | C's recorda que ja es va
demanar sense èxit el referèndum al Congrés

El portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández. Foto: ACN

El portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha avisat aquest dimarts que la Unió
Europea no veu bé que se celebrin referèndums perquè "s'ha demostrat que tenen baixa qualitat
democràtica pel seu caràcter irreversible". Ho ha dit en roda de premsa després que el president
del Govern, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, proposessin dilluns al líder
d'executiu central, Mariano Rajoy
(http://www.naciodigital.cat/noticia/127526/puigdemont/junqueras/avisen/des/pais/referendum/es/f
ara/encara/estat/no/negocii) , acordar un referèndum com l'escocès.
"Des d'Europa arriben molt males notícies per als seus interessos ja que el referèndum ha perdut
prestigi com a instrument democràtic perquè és irreversible", a diferència d'un altre tipus de
votacions com unes eleccions, en les quals, si als ciutadans no els agrada el resultat, tenen
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l'oportunitat de canviar-ho al cap d'uns anys, ha destacat.
Segons ha dit, "tothom està penedit dels referèndums" després dels resultats que s'han produït
últimament, com en el cas de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea i el que es va plantejar
per reformar la Constitució italiana. "Els referèndums donen inestabilitat a la UE i no estan ben
vistos, per això cal suport internacional" en el cas del procés sobiranista, ha resumit Fernández,
que també ha catalogat de referèndum enganyós el que proposen Puigdemont i Junqueras. Així,
considera que "és un referèndum parany perquè ja han decidit el seu resultat: Per què el volen
fer si ja han decidit el seu resultat i que van a desconnectar?".
El PP no se sumarà a la petició conjunta de C's
Així mateix, ha anunciat que el PP no se sumarà a C's per portar els pressupostos al Tribunal
Constitucional (TC) sinó que deixarà que sigui el govern espanyol qui presenti recurs per tal que la
suspensió de l'article sobre el referèndum sigui "immediata". Així, tot i veure amb ?simpatia? la
proposta de C's per anar conjuntament -també amb el PSC-, Fernández considera més
efectiva la via de l'executiu de Mariano Rajoy.
D'altra banda, ha criticat la presència de l'ex-president de la Generalitat Artur Mas i de les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega en la reunió de Govern d'aquest dimarts
(http://www.naciodigital.cat/noticia/127657/govern/encarrega/mas/ortega/rigau/facin/pedagogia/pr
oc) i l'ha qualificat d'una "manca de respecte" vers les institucions democràtiques.
Sobre la petició de Puigdemont de celebrar una conferència al Senat sobre el referèndum
(http://www.naciodigital.cat/noticia/127630/puigdemont/junqueras/romeva/ofereixen/explicar/refere
ndum/al/senat?rlc=a1) , Fernández ha recordat que el president de la cambra alta, Pío GarcíaEscudero, ja ha explicat que tramitarà la proposta perquè la Mesa l'abordi en una reunió la setmana
vinent
(http://www.naciodigital.cat/noticia/127664/president/senat/evita/respondre/si/autoritzara/conferen
cia/puigdemont?rlc=p1) . "Respectem aquest tramiti i haurà de ser el Senat qui digui si aquest
tipus de conferència és adequada o no per a l'activitat de la cambra", ha destacat, indicant que
el PP català respecta la llibertat d'expressió sempre que es faci dins dels límits de la llei.
Albiol rebutja que faci una conferència al Senat
Malgrat tot, sí que s'ha mullat sobre aquesta qüestió el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol,
que també és senador i, des de la cambra alta, ha rebutjat que Puigdemont hi faci una
conferència. En tot cas, ha defensat que aquesta compareixença es produeixi davant la Comissió
General de Comunitats Autònomes o davant el Ple, "no en una sala com un visitant". Així, ha
demanat a, president català que sol·liciti la transformació de la seva xerrada en una reunió d'aquesta
Comissió General, en la qual participen els grups parlamentaris i els representants de les
comunitats autònomes que ho desitgen, entre els quals es desenvolupa un debat.
Al seu parer, és el que està a l'altura "dels honors que li corresponen al president de la
Generalitat de Catalunya". "Si pretén organitzar un numeret, tancar-se en una sala amb els seus
per organitzar un xou, això és una ocurrència i les ocurrències no m'agraden", ha dit el senador,
que ha assegurat que aquest dimarts parlava en nom del PP, però sobretot com a català.
En canvi, el portaveu del seu grup, José Manuel Barreiro, no ha volgut això donar la seva opinió, a
l'espera del que decideixi la Mesa del Senat. Albiol ha explicat que el seu criteri no anticipa quin
serà el vot del PP, però ha deixat clar el seu rebuig al fet que Puigdemont ofereixi una conferència
que podria fer "en un hotel" i quan en el Senat té una via institucional per obrir un debat: "Ens
sembla bé que Puigdemont vingui a les institucions d'Espanya, que vulgui participar, però el
president de la Generalitat es mereix els honors i distincions que li corresponen com a màxima
autoritat i al Senat no pot assistir a fer una conferència".
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El portaveu de C's al Parlament, Fernando de Páramo, aquest dimarts. Foto: C's

Al seu torn, el portaveu de C's al Parlament, Fernando de Páramo, ha lamentat que aquests
pressupostos no són per sortir "de la crisi, sinó per sortir d'Espanya i d'Europa". "El mateix CGE,
nomenat a dit en molts casos per CDC, ha dit que són il·legals", ha destacat i, en aquest sentit, ha
lamentat que el PSC s'hagi desmarcat del recurs conjunt al TC -prefereixen que ho faci el PSOE
(http://www.naciodigital.cat/noticia/127546/psc/portara/pressupostos/al/constitucional/si/contemple
n/referendum/illegal) -, però ha assegurat que el que veritablement vol "és que es defensin els
interessos de tots els catalans".
Pel que fa a la petició de compareixença al Senat, el dirigent liberal ha reclamat "menys articles
d'opinió, menys conferències i més treball", ja que Puigdemont "és el president de tots els
catalans, no només de CDC". En aquest sentit, ha recordat, en referència a la petició de
referèndum acordat que es va discutir arran de la petició del Parlament, que "ja van anar els
independentistes al Congrés i una majoria dels diputats ja els va dir que no", motiu pel qual ha
demanat que no es perdi el temps, i s'ha preguntat: "Què de nou explicarà, si ja sabem que s'han
posat en un laberint que no saben com sortir-ne?".
Així mateix, ha lamentat que Puigdemont vulgui anar a la cambra alta a parlar del referèndum i,
en canvi, no assisteixi a les conferències de presidents "on s'ha de parlar dels problemes de tots
els catalans". En aquest sentit, també ha lamentat la presència d'Artur Mas, Joana Ortega i Irene
Rigau al al consell executiu, ja que aquest "està per treballar". "No és una sala de performances i
shows per a Artur Mas, és un espai de treball per a tots els catalans", ha etzibat De Páramo, i
encara ha burxat que l'ex-president català "està game over, la seva carrera política ha acabat".
El portaveu de C's ha presentat durant la roda de premsa una proposició de llei de protecció dels
denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció, ja que ha denunciat que segueix "la
primavera judicial" de CDC i, tot i això, "aquest Govern no vol lluitar contra la corrupció".
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