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El ‘New York 
Times’ aconsella a 
Rajoy que permeti 

el referèndum

Puigdemont ahir en un acte a 
Perpinyà. RUBÉN MORENO / EFE

‘OPERACIÓ DIÀLEG’

“El millor per a Espanya seria perme-
tre el referèndum i que els votants ca-
talans rebutgessin la independència 
–com va passar al Quebec i a Escò-
cia–. Si no, la intransigència de Ma-
drid l’únic que farà serà inflamar les 
frustracions catalanes”. Aquesta és la 
recomanació que el diari nord-ame-
ricà The New York Times va fer ahir al 
president espanyol, Mariano Rajoy, 
en un editorial sobre el cas català ti-
tulat “El repte de Catalunya”. A parer 
d’aquest mitjà de comunicació la mi-
llor estratègia per respondre a l’acció 
del govern de la Generalitat no és la 
via judicial sinó la “negociació de bo-
na fe” amb els líders catalans per tro-
bar una “solució política”. Segons el 
diari un govern “més capaç” oferiria 
a Catalunya una millora del seu fi-
nançament per refredar el suport a la 
independència, tenint en compte que 
Catalunya representa gairebé una 
cinquena part del PIB espanyol i no-
més rep el “9,5%” dels pressupostos 
generals de l’Estat. L’editorial també 
recorda que l’expresident Artur Mas 
ha sigut condemnat per desobedièn-
cia i prevaricació per haver impulsat 
el procés participatiu del 9 de novem-
bre del 2014. En reacció a l’editorial, 
l’actual cap de l’executiu, Carles 
Puigdemont, va ironitzar a Twitter: 
“Veig que la idea del cop d’estat en 
forma de referèndum no l’acaben 
de comprar”. L’editorial se suma ja 
a la del diari Irish Times de dime-
cres passat, que va aconsellar a Ra-
joy que “aprengués” dels conserva-
dors britànics.  

El president, des de Perpinyà, 
on va participar en l’acte de tras-
pàs de la presidència de l’Eurore-
gió Pirineus Mediterrània, va con-
firmar que havia enviat la carta al 
Congrés per poder anar a explicar 
el referèndum. Puigdemont respo-
nia a l’emplaçament del portaveu 
de la Moncloa, Iñigo Méndez de 
Vigo, que havia instat el president 
a tornar-la a enviar perquè la pre-
sidenta del Congrés, Ana Pastor, 
no l’ha rebuda.e
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Espejo-Saavedra i Pérez 
defensen la resolució del TC

jurídica”, sinó que “s’interpreta 
d’acord amb els tribunals compe-
tents”. És per això que va remarcar 
que el reglament del Parlament no 
es pot aplicar vulnerant les resolu-
cions del TC, sinó que les resoluci-
ons d’aquest tribunal estan “per so-
bre de qualsevol llei”. Amb aquest 
argument, el diputat de Ciutadans 
va justificar davant del jutge per 
què les resolucions sobre el refe-
rèndum i el procés constituent “no 
es podien admetre a tràmit”. El seu 
deure, va dir, era “impedir-ho i pa-
ralitzar-ho”, però va admetre que 
no es va acabar aconseguint perquè 
la resta de membres de la mesa van 
acabar permetent el debat. Aques-
tes mateixes paraules són les que va 
utilitzar David Pérez per defensar-
se davant del jutge. “La sentència 
del TC era claríssima, hi havia reso-
lucions que no es podien aprovar de 

cap manera, i per això hi vam vo-
tar en contra”, va concretar.  

Fonts de la defensa van expli-
car a l’ACN que la fiscalia va po-
sar d’exemple precedents en què 
la mesa va fer una valoració po-
lítica d’alguna iniciativa parla-
mentària per demostrar que 
aquest òrgan sí que pot discrimi-
nar quines iniciatives s’admeten 
i quines no. Precisament, les de-
fenses dels querellats van esgri-
mir just l’argument contrari: cal 
admetre a tràmit les resolucions 
per no coartar la llibertat de de-
bat dels diputats. 

Aplicació “incondicional” 
Espejo-Saavedra i Pérez van vo-
tar en contra d’admetre a tràmit 
les resolucions sobre el referèn-
dum. Tots dos consideraven que 
el mandat del TC s’havia d’aplicar 
directament i de manera “incon-
dicional”. Per això van “dimitir 
de la seva funció parlamentària”. 
Després que els cinc querellats 
defensessin la seva posició da-
vant del jutge, ahir Espejo-Saave-
dra i Pérez van deixar clar que ha-
vien visitat el TSJC per “posar 
llum sobre el tema”. La seva ver-
sió, però, contrasta amb la que 
van detallar els querellats.e

El membre de la mesa del Parlament per Ciutadans, José María Espejo-Saavedra, 
dirigint-se ahir al TSJC per declarar com a testimoni. QUIQUE GARCÍA / EFE

Els impedia permetre el debat sobre el referèndum

JUDICIALITZACIÓ

La instrucció de la causa que afec-
ta els cinc membres sobiranistes de 
la mesa del Parlament –Carme For-
cadell, Lluís Corominas, Anna Si-
mó, Ramona Barrufet i Joan Josep 
Nuet– avança, i ahir va ser el torn 
del vicepresident segon de la mesa, 
José María Espejo-Saavedra, i del 
secretari segon, David Pérez, de de-
clarar davant del jutge. Tots dos ho 
van fer en qualitat de testimonis i 
van defensar la mateixa tesi: la in-
terlocutòria del Tribunal Constitu-
cional (TC) impedia a la mesa ad-
metre a tràmit les resolucions sobre 
el referèndum.  

De fet, Espejo-Saavedra ho va 
justificar explicant que el regla-
ment del Parlament “no és una illa 
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El TC admet a tràmit el recurs del PP i Cs contra els pressupostos
çament del referèndum, i diver-
sos articles que consideren que 
també hi fan referència. El TC, 
però, en la providència de fa dos 
mesos, no només va apuntar als 
5,8 milions previstos per al refe-
rèndum. També als articles 4 i 9 
per a processos electorals i pro-
cessos participatius, així com a 
470.450 euros de Governació que 
la Generalitat comptava fer ser-
vir per implantar la futura llei per 
al vot electrònic. D’aquesta ma-
nera, el TC va taponar fins a 6,22 
milions d’euros. 

El TC enviarà ara la documen-
tació de la demanda al Congrés 
de Diputats i al Senat, així com al 
govern espanyol i al Parlament 
de Catalunya, que disposaran de 
quinze dies per personar-se en el 
procés i formular les al·legacions 
que considerin convenients.e

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, en una 
intervenció al Parlament. CÈLIA ATSET

El Tribunal Constitucional (TC) va 
admetre a tràmit ahir el recurs que 
el PP i Cs van presentar contra les 
partides dels pressupostos de la Ge-
neralitat destinades al referèndum. 
Els magistrats de l’alt tribunal ja 
van acceptar el mes passat el recurs 
que va presentar el PSOE. 

El mateix tribunal, però, ja va 
suspendre els comptes de forma 
cautelar el 4 d’abril, quan va adme-
tre a tràmit el recurs presentat pel 
govern espanyol, que incorporava la 
petició de la suspensió automàtica 
dels preceptes impugnats. Com el 
que va presentar el govern espanyol, 
el recurs de PP i Cs es dirigeix con-
tra els apartats 1 i 2 de la disposició 
addicional 40, que preveu el finan-
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Subordinat  
El reglament 
del Parlament 
està 
supeditat al 
que dicti el TC, 
defensen

L’informe dels 
lletrats, al CGE

Ciutadans va portar ahir al 
Consell de Garanties Estatu-
tàries (CGE) l’informe que 
van fer els lletrats del Parla-
ment sobre la reforma del re-
glament que impulsen Junts 
pel Sí i la CUP. El portaveu 
del grup, Carlos Carrizosa, va 
explicar que el consideren un 
“informe tècnic desvinculat 
d’interessos polítics” que és 
“rellevant” que el CGE tingui 
en compte a l’hora d’emetre 
el seu dictamen, que tant Cs i 
el PSC van sol·licitar fa unes 
setmanes.


