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C's i PP abandonen al Parlament a
crits per una moció sobre el
franquisme
Una moció de condemna de la dictadura enerva la cambra catalana

El debat sobre una moció de condemna al franquisme presentada per ICV-EUiA ha acabat com el
rosari de l'aurora. El text que portava inclosa una una reprovació a la delegada del govern
espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, estava consensuat per tots els grups menys
el PP.
La tensió dialèctica generada per la intervenció d'un diputat del PP, Fernando Sànchez, que ha
demanat condemnar des del "cop d'estat de Lluís Companys el sis d'octubre de 1934" o el
"marxisme" ha acabat amb crits, esbroncada i invocacions a l'ordre de la presidenta del
Parlament, Núria de Gispert. La tensió ha arribat a un nivell que els diputats de PP i de Ciutadans
han abandonat la cambra entremig de cridòries, mostres d'enuig i retrets entre els parlamentaris.
El debat ja escalfat s'ha incendiat en el torn de les al·lusions finals just abans de les votacions. El
portaveu adjunt del PP, Santi Rodríguez, ha demanat la paraula per queixar-se sobre les
interrupcions fetes pels altres diputats durant la seva intervenció. La presidenta Núria de Gispert
no ha atès la petició perquè "vostè, senyor Rodríguez, com ho sap si no hi era durant el debat?" i li
ha retirat la paraula entremig d'una remor de fonts de queixes.
Núria de Gispert ha demanat calma als diputats i ha atorgat 30 segons de paraula a David
Fernàndez de la CUP que ha retret la intervenció del diputat popular recordant-li que la seva
formació es manifestarà dissabte al costat de la Falange i de PxC
(http://www.naciodigital.cat/noticia/60349/falange/espanola/jons/convoca/al/12o/juntament/amb/ppc/ciutadans) .
A continuació ha demanat la paraula Jordi Cañas, de C's, per una "qüestió d'ordre" o "per al·lusions"
i ha plantat cara als diputats que es queixaven de la seva intervenció amb un cotundent "¿Que les
pasa?". Tot seguit s'ha enganxat amb Núria de Gispert, que li ha tallat el micro perquè entenia
que no tenia dret a intervenir per al·lusions. Fora de micro s'ha dirigit a la CUP i els ha acusat de
"manifestar-se al costat del Comando Barcelona".
De Gispert que feia callar Cañas sense èxit ha etzibat al portaveu que el que feien els seus
diputats era una "vergonya" i s'ha acabat d'embolicar la troca. Cridòria, escarafalls, gestos, retrets
i l'abandonaments del plenari per part de C's i PP amb irades crítiques a la presidenta.
La moció s'ha aprovat per 105 vots a favor, i un vot en contra del secretari de la Mesa, Pere Calbó,
del PP que s'ha quedat dins l'hemicicle. De Gispert i el vicepresident de la cambra, Lluís
Corominas, s'han reunit amb el grup parlamentari popular. Per la seva banda CiU i CUP han
titllat la decisió dels diputats unionistes "d'espectacle", "sobreescenificació", "d'espot publicitari per
la manifestació del 12-O" i d'estar basada en "una estratègia per buscar la crispació".
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