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Borràs acusa ERC de «col·laborar»
amb l'Estat a través de la taula de
diàleg
La presidenta del Parlament assegura que repetir un referèndum unilateral com
el de l'1-O "no és factible" en el context actual

Laura Borràs, durant el consell nacional de Junts. | Junts

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha acusat aquest dimarts ERC de "col·laborar" amb
l'Estat a través de la taula de diàleg (https://www.naciodigital.cat/noticia/224563/cronica-taulanegociacio-va-per-llarg) , en la qual una de les parts -el govern espanyol- actua com a
"repressor" de l'independentisme. En aquests termes s'ha expressat en una entrevista al
programa El Matí de Catalunya Ràdio durant la qual també ha ressaltat que en una negociació
primer cal "aturar les hostilitats". "No podem col·laborar amb l'Estat. Cal seure a negociar per
acordar la fi de les hostilitats", ha indicat Borràs quan queden unes hores per arrencar el primer
debat de política general de la legislatura (https://www.naciodigital.cat/noticia/224991/debatpolitica-general-alt-voltatge-puigdemont-xoc-dialeg) , marcat per la detenció de Carles
Puigdemont a Sardenya.
La presidenta del Parlament, en referència als futurs passos que ha de fer el moviment per
continuar endavant amb el procés, ha recordat que l'acord de Govern, a petició de Junts,
estableix que l'1 d'octubre només pot ser substituït per un referèndum acordat i vinculant. Un
escenari que la presidenta del Parlament veu "impossible" en aquests moments. També ha
descartat un altre 1-O unilateral. "El que reivindico és l'1 d'octubre, la seva vigència i la voluntat
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de complir el seu mandat. L'Estat sí que el valora, el valora molt. Només cal veure el nivell de
repressió que continua generant", ha indicat.
Borràs ha defensat que en qualsevol conflicte quan hi ha una negociació s'aturen les hostilitats. I,
en aquest sentit, ha dit que en el cas de Catalunya ha de passar el mateix. "Mentre no passi, hi
haurà fotografies, vetos, comoditat per part d'una banda però no resolució del conflicte", ha afirmat.
Preguntada per si ERC s'ha d'aixecar de la taula de diàleg amb el govern espanyol, ha respost
que "això ho ha de decidir qui s'ha assegut a la taula". Junts no forma part de la mesa de
negociació perquè el president Pere Aragonès va negar-se a incloure els noms proposats pel
partit de Puigdemont (https://www.naciodigital.cat/noticia/224483/politica/cop-dautoritatdaragones-deixa-junts-fora-de-la-taula-de-dialeg) , que no formaven part del Govern a excepció
del vicepresident Jordi Puigneró.
Sobre si té recorregut l'actual legislatura si l'independentisme no acorda un full de ruta, Borràs ha
respost que "l'ha de tenir" perquè "cal posar en valor" el 52% de vots a partits independentistes
de les últimes eleccions al Parlament. La presidenta de la cambra no creu que ERC, Junts i
CUP vulguin "menystenir" els resultats del 14-F i ha reclamat "fer pinya" perquè es visualitzi
aquest resultat.
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