| Política | 9

EL PUNT AVUI
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El vet del TC centra el nou
espot del govern per al 9-N
a L’executiu reprèn l’anunci institucional sobre la consulta i explica que el tribunal ha suspès la
votació a Els partits ja van insinuar durant la cimera que es buscarien fórmules imaginatives
Marc Bataller
BARCELONA

En la cimera de divendres
el govern i els partits sobiranistes van mostrar unitat i fermesa cap al 9-N, però no van voler ensenyar
les cartes sobre com es
desenvoluparia la llei de
consultes ni com es desplegaria tota la logística de
la votació, que ha quedat
aturada per la suspensió
cautelar del Tribunal
Constitucional (TC). Era
una manera de dir que
buscarien fórmules imaginatives per esquivar el vet
de la Moncloa i ahir ja se’n
va poder veure el primer
exemple. L’executiu va
tornar a emetre per televisió l’espot del referèndum,
però en va canviar radicalment el format i el va centrar en la prohibició de
l’alt tribunal. Una fórmula per difondre el 9-N sense entrar en il·legalitats i
per demostrar que la consulta va endavant.
El govern considera que
és d’interès públic comunicar a la ciutadania que la
campanya Tu decideixes
ha estat suspesa i per
aquest motiu ha decidit
emetre l’anunci. Durant
els tres primers segons es
poden veure les imatges
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de l’anterior espot, amb
referències al 9-N, però de
sobte la pantalla es torna
fosca i s’anuncia que “la
consulta no referendària
sobre el futur polític de Catalunya ha estat impugnada a instàncies del govern
espanyol” i afegeix que la
“campanya ha estat suspesa de manera cautelar i
temporal” i que “el govern

català ha acordat promoure les iniciatives legals,
polítiques i institucionals
per garantir l’exercici del
dret a decidir el futur polític de Catalunya”. I s’acaba amb el telèfon d’informació de la Generalitat
012 en què ja s’ha habilitat un apartat especial
per poder fer preguntes
sobre la consulta.

L’operadora, segons ha
pogut comprovar aquest
diari, recorda a l’usuari
que tota la informació que
es facilita està emparada
en el recurs que ha presentat el govern català a
la resolució del TC. Malgrat això, les dades que
aporta el 012 no són precises, perquè, per exemple, en l’apartat de vots

per als estrangers s’explica que es pot fer la presollicitud de l’1 al 7 d’octubre
a les comissions de seguiment territorials, uns òrgans que encara no han
estat creats.
Aquests organismes depenen de l’anomenada comissió de control –l’equivalent a la junta electoral
central– que tampoc no ha

començat a treballar. Els
set membres ja han estat
designats pel Parlament i
nomenats pel president i
ara s’haurà de veure quina
fórmula s’utilitzarà per
tal que puguin arrencar
sense problemes. Un cop
se superi aquest tràmit,
s’hauran de reformular els
terminis inclosos en el decret de convocatòria pel
que fa a la votació anticipada o per als estrangers.
A hores d’ara hi ha un
total hermetisme sobre
com es desencallaran
aquestes qüestions, ja
que el bloc proconsulta fa
una crida a la discreció
per poder fer front a la
maquinària legal i política
de l’Estat espanyol.
IU, amb la consulta
D’altra banda, el coordinador federal d’Izquierda
Unida (IU), Cayo Lara,
que ahir va ser a Barcelona a la festa d’EUiA, va remarcar que continuarà
pressionant Mariano Rajoy perquè autoritzi el referèndum català. “La democràcia no ha de tenir
por a la consulta ni a la
veu del poble”, va afirmar. Unes paraules que
contrasten amb les del líder del PSC, Miquel Iceta,
que va menystenir la unitat de la cimera de divendres i va augurar que Mas
es prepara per a unes eleccions anticipades.
Per la seva part, Ciutadans, que ahir va expulsar
les dues regidores de Gimenells (Segrià) que van
facilitar que s’aprovés una
moció proconsulta, va recordar que l’Estat espanyol no pot estar pendent
d’un “senyor que firma
una il·legalitat”. ■

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Hem viscut
un acte històric.
Ha estat espectacular
la pinya que ha fet
el món municipal”

“Hem de poder
votar i ho hem
de fer perquè
és un acte de
democràcia”

“Esperem que
el 9-N es pugui
votar. A la Cellera
de Ter segur que
hi haurà urnes”

“Avui és un dia
històric. És un orgull
representar el meu
poble en un dia
com aquest”

“Hi haurà un
abans i un
després d’això
d’avui. Això és
imparable!”

“Érem 800 alcaldes.
No poden fer més
el cec aquells que
diuen que el procés
és d’una minoria”

Jaume Homs

Pere Parés

Josep Serrallonga

Marc Prat

Josep Colell

Jordi Iglesias

ALCALDE DE NAVATA
(ALT EMPORDÀ)

ALCALDE DEL MASNOU
(MARESME)

ALCALDE DE LA CELLERA
DE TER (SELVA)

ALCALDE DE RIBES DE FRESER
(RIPOLLÈS)

ALCALDE DE LLOBERA
(SOLSONÈS)

ALCALDE DE BREDA
(SELVA)
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“Farem el que estigui
a les nostres mans
per celebrar la
consulta. No hi ha
altres escenaris”

“Avui hem
visualitzat la unitat
municipalista.
Ha estat una jornada
molt emotiva”

“Tordera ha
lliurat al president
l’acord per poder
escoltar la ciutadania.
Votarem!”

“Un acte emotiu
i històric. Si 920
municipis s’han
posat d’acord
hem de votar”

“Ha estat històric.
Feia cent anys que tot
el municipalisme no
es reunia per a una
defensa del país”

“Ha estat emocionant
quan tots hem cridat
“independència!” i
hem creuat la plaça.
He arribat a plorar”

Meritxell Budó

Albert Batalla

Joan Carles Garcia

Joan Rabasseda

Jordi Fàbrega

Montse Mindan
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