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VÍDEO Rufián, expulsat del
Congrés per una dura picabaralla
amb Borrell
La resta de diputats d'ERC també han abandonat l'hemicicle després de
l'incident, originat a partir d'una confusió del ministre d'Exteriors
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=DU8daLDVPD0
La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha expulsat del ple el portaveu adjunt d'ERC, Gabriel
Rufián, després que aquest mantingués un dur enfrontament amb el ministre d'Exteriors, Josep
Borrell, a qui ha qualificat com ?el ministre més indigne de la història de la democràcia?.
L'incident s'ha generat arran d'una confusió de Borrell. Rufián s'havia referit a l'anunci que havia
fet ahir Joan Tardà dient que cada vegada que Albert Rivera els digués "colpistes", ells
respondrien anomenant "feixista" a Rivera. Borrell, que no era present ahir a l'hemicicle, ha entès
que l'anomenaven "racista" i s'ha sentit al·ludit. A partir d'aquí, la cosa s'ha embolicat.
?Vostè no és un ministre, és un hooligan, un militant de Societat Civil Catalana, una vergonya
per al seu grup parlamentari perquè és una organització d'extrema dreta?, ha dit Rufián. Borrell
l'ha acusat de tirar al ple del Congrés ?una barreja de fems i serradures?, una afirmació que ha
provocat una ovació dels diputats del Grup Socialista -que s'han posat drets- i també per part dels
de Ciutadans i PP.
Aquest és el vídeo complet de l'enfrontament:
#SesiónDeControl
(https://twitter.com/hashtag/Sesi%C3%B3nDeControl?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) Es el
turno de @gabrielrufian (https://twitter.com/gabrielrufian?ref_src=twsrc%5Etfw) de
@Esquerra_ERC (https://twitter.com/Esquerra_ERC?ref_src=twsrc%5Etfw) . Pregunta a
@JosepBorrellF (https://twitter.com/JosepBorrellF?ref_src=twsrc%5Etfw) , ministro de
@MAECgob (https://twitter.com/MAECgob?ref_src=twsrc%5Etfw) , "qué valoración hace el
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de la gestión de su Ministerio?" ?
pic.twitter.com/UZMrIgtDKS (https://t.co/UZMrIgtDKS)
? Congreso (@Congreso_Es) 21 de novembre de 2018
(https://twitter.com/Congreso_Es/status/1065164001481383936?ref_src=twsrc%5Etfw)
Rufián s'ha posat dret per assenyalar amb els braços que PP, PSOE i Cs anaven a la una en
aquesta qüestió, fet que ha provocat un primer advertiment per part de la presidenta del Congrés,
que li ha recordat que no es pot aixecar per intervenir mentre parla un altre orador. Les seves
queixes han comportat un segon advertiment i la tercera, que ha comportat l'expulsió.
Rufián ha abandonat el ple amb tot el seu grup parlamentari i Borrell s'ha queixat que algun dels
representants d'ERC l'ha ?escopit? mentre passava per davant del seu escó. Pastor ha afirmat
després que retirarà de l'ordre del dia les qualificacions de ?feixista? i -per primera vegada- de
?colpista?, després que el portaveu d'ERC i també Rufián hagin advertit Ciutadans que els
qualificaran de ?feixistes? cada vegada que aquests parlin de ?colpistes?.
Debat, crits i expulsió
L'enfrontament ha començat amb una intervenció del portaveu adjunt d'ERC, que ha criticat
https://www.naciodigital.cat/noticia/167249/video-rufian-expulsat-congres-dura-picabaralla-amb-borrell
Pagina 1 de 2

durament Borrell. ?La diferència entre Borrell i un ministre d'Exteriors té un nom: Raül Romeva? i
li hauria de fer vergonya ?mofar-se d'Oriol Junqueras mentre es podria a una presó de Madrid?.
?Li demano que dimiteixi?, ha afirmat Rufián.
Borrell l'ha acusat de tirar al ple ?aquesta barreja de fems i serradures, que és l'únic que vostè
és capaç de produir?, Una afirmació que ha generat un llarg aplaudiment per part de la cambra,
amb els diputats socialistes drets i aplaudiments des del PP i de Cs.
Rufián s'ha aixecat per assenyalar a banda i banda de l'hemicicle i posar de manifest que PP,
PSOE i Cs anaven a l'una, fet que ha provocat que Pastor el cridés a l'ordre ?perquè mentre està
l'orador en l'ús de la paraula no es poden posar drets?. Seguidament ha cridat a l'ordre per
segona vegada, i davant les queixes d'aquest ho ha fet una tercera vegada i l'ha expulsat, fet que
ha provocat un nou aplaudiment a la cambra.
Borrell denuncia una escopinada
Rufián ha abandonat l'hemicicle amb la resta del seu grup, i mentre passaven per davant seu el
ministre Borrell ha fet una exclamació dirigint-se a algun dels diputats d'ERC. Després ha afirmat:
"Jo crec que l'hemicicle és un lloc on s'argumenta amb la paraula, no el lloc on s'escup als
diputats com acaba de passar".
Posteriorment, als passadissos del Congrés, Borrell ha insistit que un dels diputats d'ERC l'ha
escopit, i ha afirmat que ell ha estat president del Parlament Europeu i allà aquests
comportaments no es tolerarien.
Pastor retira ara els termes ?colpista? i ?feixista?
En acabar el debat entre Borrell i Rufián, Pastor ha volgut prendre la paraula per recordar que
no hi poden haver ?insults? al Congrés dels Diputats, ?i per tant aquesta presidència retirarà com
ha fet en ocasions anteriors la paraula ?feixista' i ?colpista' del diari de sessions?. Ho fa després
que aquest dimarts Tardà advertís Ciutadans que ?cada vegada que ens diguin colpistes els direm
feixistes?.
Pastor ho ha justificat pel fet que ?el Diari de Sessions es llegirà d'aquí a cent anys, i aquesta
generació que hauria de representar el millor de la història d'Espanya estem demostrant que no
utilitzem bé la paraula que ens han donat els espanyols per representar-los ni la manera d'estar?.
En aquest sentit, s'ha queixat de ?manca de respecte a la presidència? i ?actituds que són
absolutament impresentables?. També s'ha queixat que algun mitjà de comunicació s'ha referit a
ella amb ?un insult masclista? quan l'ha qualificat de ?la institutriu?, i ha advertit que ?no permetrà
que coses que han passat aquest matí tornin a passar?.
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