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L'independentisme perd la majoria
però fa pinya amb els comuns pel
referèndum acordat
L'acord es produeix després que JxCat i ERC perdin votacions al Parlament
arran de la negativa del grup de Puigdemont a substituir els diputats processats

Els portaveus de JxCat i d'ERC, en les votacions al debat de política general al Parlament. | Adrià Costa

Acord de mínims al debat de política general en relació a l'exercici del dret a l'autodeterminació.
Malgrat la pèrdua de la majoria en algunes votacions pel desacord en la substitució de quatre
diputats processats -els de Junts per Catalunya(https://www.naciodigital.cat/noticia/164530/jxcat/no/rectifica/delegacio/vot/independentisme/perdr
a/majoria?rlc=p1) , el grup de Carles Puigdemont, ERC i Catalunya en Comú-Podem han votat
conjuntament la proposta de resolució plantejada entre les dues principals forces independentistes
que defensa un referèndum acordat amb l'Estat (67 vots a favor, 60 vots en contra i 2
abstencions). La suma dels comuns ha permès validar un text que no fixa terminis a la votació per
exercir el dret a l'autodeterminació, malgrat l'ultimàtum de la setmana passada de Quim Torra al
govern de Pedro Sánchez.
La proposta de resolució defensa la negociació d'un referèndum acordat amb l'Estat sense cap
calendari associat, contradient el que va proclamar el president de la Generalitat en l'obertura del
debat. Torra va defensar que l'independentisme faria caure Sánchez al Congrés si no
plantejava una oferta basada en l'autodeterminació en el termini d'un mes, però això finalment no ha
quedat reflectit en les votacions validades al Parlament.
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El paràgraf que parla de l'estratègia per negociar la consulta vinculant és aquest: "Continuar
explorant les vies de diàleg i la negociació per garantir l'exercici del dret a l'autodeterminació,
incloent un referèndum acordat, vinculant i reconegut internacionalment que respecti el dret a
decidir de la ciutadania catalana". En aquest document, es "ratifica" la necessitat de buscar el
diàleg amb Madrid per "avançar en la negociació i solució del nou projecte polític que permeti
l'autodeterminació per a Catalunya".

Elsa Artadi i Albert Batet (JxCat) conversen a l'hemicicle Foto: Adrià Costa

L'independentisme: sis votacions perdudes
Les forces que donen suport al Govern no disposen de majoria absoluta a la cambra. La CUP ja
va avisar a l'inici de la legislatura que faria d'oposició. Sense el suport dels quatre diputats
anticapitalistes, la pèrdua de més vots per la situació dels diputats processats fa que
l'independentisme pateixi en les votacions. El fet que no s'hagin pogut comptabilitzar els vots de
Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull (a més del de Toni Comín) ha
provocat que JxCat i ERC hagin perdut diversos votacions, fins a sis en les quals la iniciativa era
de l'independentisme.
La més notòria ha estat la de la reprovació del rei Felip VI i l'abolició de la monarquia
(https://www.naciodigital.cat/noticia/164233/falta/majoria/independentista/impedeix/reprovacio/feli
p/vi?rlc=p1) , que ha empatat a 65 vots amb el bloc constitucionalista i els comuns, que tampoc
hi han donat suport perquè el text contenia el propòsit d'avançar cap a la independència. Les altres
cinc votacions perdudes fan referència a la formació professional i el foment de l'ocupació, al
disseny d'una nova fiscalitat i lluita contra el frau fiscal, a legislació i sistemes de polítiques digitals,
al codi ètic i legislació sobre l'administració i funció pública i a polítiques d'habitatge. A banda, una
proposta de la CUP sobre el dret a l'autodeterminació tampoc ha prosperat perquè
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l'independentisme només ha sumat 65 vots (JxCat, ERC i la CUP), insuficients per superar la
resta de grups de l'oposició.
El pacte de claredat dels comuns no prospera
Tot i l'acord amb els comuns en relació al referèndum acordat, el grup de Catalunya en ComúPodem ha vist com la seva proposta d'un pacte de claredat que agrupi el sobiranisme no ha
prosperat (37 vots a favor, 57 en contra i 36 abstencions). ERC hi ha donat suport, però l'abstenció
de JxCat ha evitat que el text hagi quedat finalment validat malgrat que el diputats dels comuns
Joan Josep Nuet ha apel·lat directament el grup de Carles Puigdemont perquè hi donés suport.

Jéssica Albiach, Elisenda Alamany i Marta Ribas, de Catalunya en Comú-Podem, al Parlament Foto: Adrià
Costa
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