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El debat sobre la independència
arriba a les mans
Jordi Cañas i Juan Milián marxen de l'Auditori de Terrassa després que el
diputat de C's hagi estat acusat de "terrorista"
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=5qE7kwtVyQ8
El portaveu de Ciutadans al Parlament, Jordi Cañas i Juan Milián, diputat del PP, més tot el
públic que havien portat han marxat de l'Auditori de Terrassa, aquest dimarts al vespre, quan
una persona del públic ha acusat Cañas de "terrorista". Malgrat els esforços del moderador i que
tothom mostrés el seu rebuig al comentari, Cañas, amb calma i tranquil·litat, ha agafat tot el seu
material i ha enfilat escales amunt.
Milián, davant la situació, ha aixecat la vista, ha mirat els regidors populars de Terrassa i els ha
convidat a marxar, cosa que han fet tots plegats. En el buidatge de la sala s'han viscut moments
de gran tensió i fins i tot s'ha arribat a les mans.
Debat a set
Hi ha alternativa a la independència? Responien a la pregunta a l'Auditori Municipal de Terrassa
Josep Rull, de CiU; Jordi Cañas, de Ciutadans; Laura Massana, d'ICV: Marc Sanglas, d'ERC;
Javier López, de les joventuts del PSC; Juan Milián, del PP; i Joan Carretero, de R'Cat. La
jornada tenia com a moderador el director de Nació Digital, Salvador Cot.
La tranquil·litat ha tornat a l'Auditori, això sí, sense les forces unionistes assegudes a les cadires,
ni a dalt de l'escenari, ni a les butaques. I s'ha repetit per part dels ponents que si alguna cosa té
el procés català és el pacifisme i que no s'ha d'entrar en jocs perillosos ni respondre mai a
provocacions.
Jordi Cañas:
"Si fos independentista estaria enfadat".
"Dret a Decidir no existeix. És dret a l'autodeterminació".
"No sóc independentista, per si no ha quedat clar".
"No és farà la consulta, i no és una opinió".
"I què faran les formacions polítiques quan no hi hagi consulta per raons legals".
"Hi ha un problema cognitiu".
"Això no és Corea del Nord".
"Psuc era Psuc, no 'econosequè'".
"Viuen en un país que té 48 milions d'habitants".
Juan Milián:
"Que el senyor Mas concreti si Catalunya és una colònia".
"Portem un any al Parlament de Catalunya sense fer res".
"Els partits no es posen d'acord per allò qu no es concretarà mai"
"Què és un estat propi?".
"Prioritat del PP és sortir de la crisi".
Marc Sanglas:
"Tinc enveja d'Escòcia".
"El govern britànic ha escoltat".
"Al govern espanyol se li haurà acabat la mamella amb la independència".
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"Govern espanyol ens vol ofegar econòmicament".
"Els catalans no estem contra Espanya".
"Els independentistes son demòcrates".
Joan Carretero
"Consulta no es farà".
"Nosaltres apostem per la DUI".
"El futur a Espanya és el passat".
"El federalisme seria la pitjor solució per un estat federal".
"El govern espanyol no passa la prova del cotó ni en broma".
"El nou estat català ha de tenir una administració més eficient."
"Si el poble no afluixa, ho aconseguirem".
"Els ciutadans volen la independència".
Josep Rull:
"Hem d'explorar les vies legals".
"Sempre serà el poble de Catalunya el que decidirà".
"Quina enveja d'Escòcia!"
"Autonomia cada cop més retallada".
"Podem ressignar-nos o de dibuixar un horitzó d'esperança".
"Tenim no només el dret, sinó el deure de decidir".
"Sense estat sobirà no podem gestionar l'estat del benestar".
"A final d'any tindrem data i pregunta".
Javier López
"Dret a decidir és paraula polisèmica"..
"Caldrà votar. Però què, quan i com?"
"La democràcia és més que comptar vots".
"La consulta, només en el marc legal".
"El que es fa es fer de tot per passar pantalla".
"La consulta, de manera acordada".
"Podem perdre la nostra nació".
"La tensió creix".
"En el segle XXI els estats plurinacionals haurien de ser l'objectiu".
"La consulta, amb el full de ruta actual, no es farà".
"També s'ha de fer la independència amb el senyor Cañas".
Laura Massana:
"A l'acord hi arribarem".
"Ens hem d'omplir de legalitat".
"Consulta no és una dèria del president Mas".
"La sentència de l'Estatut trenca el pacte constitucional".
"Hi ha un procés de recentralització".
"Hi ha deslleialtat del govern central".
"Catalunya vol trencar l'status quo'".
"Vole crear un nou estat de les coses".
"No un país nou al mapa, sinó un país sense corrupció".
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