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nEl vicepresident del Govern de
la Generalitat, Oriol Junqueras, va
obrir ahir la porta a una declaració
unilateral d'independència si l'Es-
tat impedeix la celebració d’un re-
ferèndum, mentre que el coordi-
nador organitzatiu del PDeCAT,
David Bonvehí, va fer marxa en-
rere i no denunciarà davant la Fis-
calia la gravació de la seva conver-
sa. En un dinar-col·loqui dins del
cicle «El moment zero», al Born
Centre Cultural de Barcelona, en
conversa amb l'economista Xa-
vier Sala i Martín, Junqueras va
abonar la hipòtesi d'una declara-
ció unilateral d'independència en
cas que l'Estat no permeti a la Ge-
neralitat organitzar un referèn-
dum d'independència.

Després que Sala Martín es
mostrés partidari de plantejar un
«ultimàtum» a l'Estat en el sentit
de «o hi ha referèndum o hi ha in-
dependència», Junqueras va pun-
tualitzar que «això ja està recollit
en el programa electoral» de Junts
pel Sí (JxSí) i «s'anomena clàusula
de desbloqueig».

Aquesta clàusula, va recordar,
«va ser introduïda preveient que
algun dia es pogués produir» una
situació com aquesta i des d'ERC
«som partidaris de respectar sem-
pre els compromisos que tenim».

En concret, el full de ruta de JxSí
preveia unes eleccions consti-
tuents de l'hipotètic nou Estat ca-
talà al cap de 18 mesos i no tenia
en compte cap paralització si l'Es-
tat bloqueja l'autogovern, perquè

el Govern i el Parlament procedi-
rien «a la proclamació de la inde-
pendència i a l'aprovació de la llei
de transitorietat jurídica» per des-
connectar Catalunya d'Espanya.

Posteriorment, el portaveu ad-
junt de JxSí, Roger Torrent, ha
puntualitzat que «el pla A, B, C, D
i tots els que puguin venir» són
«referèndum, referèndum, refe-
rèndum», ja que és «l'únic i mà-
xim objectiu» d'un full de ruta que
«segueix intacte».

El diputat de la CUP Albert Bo-
tran, de la seva banda, va opinar
que una declaració unilateral

d'independència «només té sentit
si s'impedeix físicament» el refe-
rèndum.

D’altra banda, i com a reac-
cions a la grabació de les paraules
del diputat bagenc i número dos
del PDeCAT, David Bonvehí (més
informacó a les pàgines 2 i 3), la
portaveu del PSC al Parlament,
Eva Granados, va observar «dis-
crepàncies» i «tensions» entre uns
socis del Govern «més preocu-
pats» pels resultats d'unes elec-
cions catalanes que a governar
Catalunya, motiu pel qual ja «no
confien» els uns en els altres.

Per la seva banda, el portaveu
adjunt de Catalunya Sí que es pot
al Parlament, Albano Dante Fa-
chin, va reiterar el compromís del
seu grup a mantenir la unitat al
voltant al Pacte Nacional pel Re-
ferèndum.

En canvi, el president del PPC,
Xavier García Albiol, va assegurar
que la unitat de l'independentis-
me està en «descomposició» i, per
això, els va receptar «anar-se'n a
casa» i «a l'oposició» després
d'unes noves eleccions, ja que «no
estan autoritzats moral i política-
ment» per seguir governant.
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El fins ara comissari en cap dels
Mossos d'Esquadra, Josep Lluís
Trapero, va prendre possessió
ahir al Palau de la Generalitat com
a major dels Mossos d'Esquadra,
un càrrec que estava vacant des
del 2007. 

Trapero va expressar ahir sentir
«molt més» que una «satisfacció
personal», ja que veu la recupera-

ció d'aquesta categoria com «un
signe de normalitat» per als Mos-
sos d’Esquadra i també el seu fu-
tur; una normalitat que «no s'hau-
ria d'haver perdut mai», va afir-
mar. El nou major dels Mossos
d’Esquadra també considera que
ocupar aquest grau és «un gest de
reconeixement» al cos, que
«n'exemplifica i consolida la pro-
fessionalitat».
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La presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, va reivindicar
ahir la figura de l'activista polític
Lluís Maria Xirinacs com a exem-
ple «de dignitat i llibertat» i va su-
bratllar que es mereix «un major
reconeixement per part del poble
català». Forcadell, l'exdiputat de
la CUP David Fernández i el tinent

d'alcalde de Barcelona Jaume
Asens van participar a Barcelona
en la presentació d'un llibre que
homenatja la figura de Xirinacs,
amb motiu del desè aniversari de
la seva mort.  El llibre Xirinacs, el
profetisme radical i no violent es
presenta com la biografia defini-
tiva de l'activista antifranquista i
independentista.

En l'acte, celebrat a la plaça
Sant Jaume de Barcelona, la pre-
sidenta del Paralment va subrat-
llar que Xirinacs «continua sent
un exemple de dignitat i llibertat»,
i va dir també que calia una bio-
grafia per donar a conèixer una fi-
gura que «es mereix un major re-
coneixement per part del poble
català».
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