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Fitxer 18 

 

La presidenta 

A continuació, en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula 

l’honorable senyor Antoni Fernández Teixidó. 

Antoni Fernández Teixidó 

Molt honorable presidenta, molt honorable president, vicepresidenta, senyors 

membres del Govern, senyors consellers, consellera, diputades i diputats... 

Alcaldes avui presents en aquest debat, l’alcalde de Móra d’Ebre i l’alcalde de 

Ribaroja, benvinguts a aquesta casa, la seva. 

Començarem, president, com a grup parlamentari, per agrair i valorar –no podria 

ser de cap altra manera– tan positivament el seu discurs. El conjunt del relat, com 

vostè l’ha estructurat, fent, a més, una relació jo crec que molt, molt clara per a 

tothom: marc, pla, com es fa aquest pla, quins principis l’inspiren i unes reflexions 

finals; ordenat de manera que jo crec que el conjunt de ciutadans que han pogut 

seguir aquest debat i les senyores i senyors diputats han tingut clar quina és la 

filosofia i l’esperit que informen aquest ajust. I això hem tenim la fortuna que anés 

acompanyat d’un discurs concret, detallat i transparent per part del conseller Mas-

Colell. Una bona nota aquí, conseller, és que poques referències han fet a aquest 

discurs. Vol dit que hem tocat allò que havíem de tocar, explicant allò que havíem 

d’explicar. 

 

Fitxer 19 

 

D’acord? Ens hem centrat més en el debat de caràcter molt general, és normal i és 

al que farem referència. Jo volia, senyora presidenta, si vostè m’ho permet, fer 

quatre consideracions de caràcter general molt breus, com a grup parlamentari, i 

entrar en algunes de les qüestions que els diversos grups parlamentaris ens han 

plantejat. 

Han fet una caracterització de la crisi –en la que estem tots d’acord–, les dificultats 

de la crisi i el moment que patim, objectivament considerades, vulgui qui vulgui 
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acceptar-ho o no, les coses són com són, a tots ens agradaria que fossin de 

manera diferent; són com són. I molt particularment, hem fet una referència a, més 

enllà del balanç, al paper que la cimera, les expectatives, per ser més precís, que 

la darrera cimera, president, obre. Però vostè ha estat cautelós i prudent, com no 

podria ser tampoc d’una altra manera. I dent junts: «veurem»; veurem aquestes 

expectatives en què acaben traduint-se. Expectatives que, malgrat algunes 

intervencions –ho ha fet el conseller Mena, ho ha fet la diputada Rivera, ho ha fet 

vostè mateix–, hi han elements que inspiren que potser sí que hi han algunes 

coses que es mouen en aquest país per a bé. I l’opinió pública no ho ha de perdre 

de vista, això: hi han coses a aquest país que es mouen per a bé. I hem de 

recuperar la confiança de les coses que es mouen per a bé. Però la situació 

objectiva, no cal amagar-ho, és extraordinàriament complicada. I, passi el que 

passi, no hi ha drecera, que semblaria que la volem. Succeeixi el que succeeixi, 

evolucionin les coses com evolucionin els propers mesos, després de les decisions 

d’aquest darrer cap de setmana, no hi ha drecera. I el compliment de dèficit és 

inexcusable. I és compromís del Govern complir-lo. I atansar-nos tot allò que 

puguem a aquest compliment. No tenim altra alternativa. Això és un caprici?, 

diputats i diputades? És una perversió, és una arbitrarietat?, és que ens ve de gust 

o és que ens ho imposen?, i, a més, creiem que s’ha de fer? Les dues coses. 

Creiem que ho hem de fer perquè això ho exigeix el context, parlen així les 

autoritats europees, parlen així les mesures que hem d’endegar; parla així tothom 

que entén que sortir de la crisi vol dir perquè tornem als mercats a tornar a 

recuperar allò que volem recuperar, que el dèficit l’hem de vèncer, l’hem de 

doblegar: hem d’ajustar-nos als objectius de dèficit que ens hem marcat. 

Això va lligat a dir que en aquest context, evidentment, ha de venir un ajust 

complementari i el president el desgranava, si m’ho permet, president, amb un punt 

de..., «ens fot» –perdoni’m l’expressió–, un nou ajust parlamentari[#]. És clar que 

sí. I crec que els grups parlamentaris poden entendre que aquest ajust 

complementari ve justament quan el Govern del Partit Popular inicia un conjunt de 

mesures i recomanacions que ens afecta el nostre pressupost. Jo seria incapaç 

d’explicar-ho millor, del que ho ha fet el president i el conseller Mas-Colell, anirem 

directament a situar un element que està present en tota la intervenció del 

president i d’aquest grup parlamentari, i també del conseller. 
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Fem això per vèncer la crisi. Fem això per impulsar l’economia. Fem això per 

doblegar-la d’una vegada per totes. Sabem que no ho farem sols, però fem això 

per vèncer la crisi. I diem a la ciutadania que volem vèncer la crisi i crear ocupació. 

I aquest és l’objectiu, també, d’un ajust d’aquestes característiques, que preferiríem 

no haver de fer. Però volem vèncer la crisi, la volem doblegar, volem crear 

ocupació, volem la Catalunya que creix, és rica i és pròspera. I per això hem de fer 

les polítiques amb les que estem treballant. 

I una altra qüestió, que el president l’ha insinuat i a mi em sembla, president, d’una 

importància vital. No només es tracta que fem les coses bé i altres comunitats 

autònomes poden entendre i apreciar el nostre exemple, que és veritat: són moltes 

les comunitats que veuen que l’exemple que practiquem a Catalunya és un 

exemple inspirador. Però hi ha un element complementari. Fer les coses bé ens 

retrà molt en el present i en el futur. Cadascú que ho interpreti això com vulgui. Fer 

les coses bé ara, generar aquesta dosi de confiança en el Govern de Catalunya, 

generar aquesta expectativa de seriositat en el Govern de Catalunya ens vindrà 

molt bé, ara i sempre. I les lectures són possibles. Europa veu amb ulls –amb ulls– 

precisos el tipus de confiança que estem generant, i que això aquí no és postís, i 

que vam començar a temps, i vam començar en un punt, no vull insistir-hi, difícil, 

senzillament per la situació amb què ens trobàvem. No hi vull insistir més. Per tant, 

estem treballant, senyores i senyors diputats, pel present i pel futur. El que fem 

avui és pel futur, pel futur d’aquest país com a nació. No cal exagerar més aquest 

punt. 

Entrem ja a les intervencions. Em podré referir a algunes de les coses. Ja em 

perdonaran, i ho farem per ordre de les intervencions, ho farem amb la diputada 

Martínez-Sampere. Ha començat amb un lament, un lament que jo crec que a 

vostè diputada, li costa creure-us. Diu, «el Govern no sap on va». Textual. Jo crec 

que vostè podria dir, diputada, «no estem d’acord on vol anar el Govern», això 

podria dir-ho –podria dir-ho–; podria dir que no estem d’acord amb algunes de les 

mesures –o totes!– de les que endega el Govern, però espetar aquí, directament, 

diu, «el Govern no sap on va», i la diputada es queda tan absolutament tranquil·la 

perquè ella i el seu grup parlamentari sí que saben a on van. (Algunes rialles.) 

Vostès sí que saben a on van. Nosaltres tenim una modesta pretensió, diputada, i 

és que creiem que sabem on van... Però per això li feia esment de la intervenció 
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del president Mas, en el sentit d’anar col·locant tots els elements que construeixen 

un discurs. Després ja es pot estar d’acord o no, i és evident, vostè ho ha fet palès, 

nosaltres també, discrepem en aquestes qüestions. Vostè s’ha referit, diputada, en 

tres, només en tres àmbits. El primer, un clàssic: més impostos. Com sempre, ha 

situat successions, donacions i grans fortunes. Experta economista Martínez-

Sampere, com vostè és. Vostè creu que el que recaptaríem amb aquests impostos 

que vostè suggereix, vostè que fa els números amb rigor, presumeix d’això? 

Veritablement afectaria de manera decisiva el nostre dèficit? Vostè creu que el 

nostre problema ve d’aquests dos impostos que vostè diu que hem d’incrementar, i 

d’aquesta manera equilibrem l’economia del país? Vostè això no ho creu. Nosaltres 

fa temps que no ho creiem. Però vostè no ho creu ni quan ho diu. Se li escapa una 

rialla volent dir, «efectivament, això no deu ser tan fàcil com diu». 

Parla, a més, de la política reformista. Ens demana política reformista la diputada 

Martínez-Sampere. Quina política reformista? Hem parlat de les lleis òmnibus, hem 

parlat de la reforma de l’Administració, estem batallant a Madrid per lleis que 

vostès tapen els ulls per ni sentir a parlar de les reformes. No hi ha res més 

allunyat, diputada Martínez-Sampere, avui, que un socialisme d’un programa de 

reformes. La reforma que els interessa és: «Les coses han de seguir com estan.» I 

no hi ha una sola idea. Diu, «és que hem proposat iniciatives. Canti-les. És que 

han proposat reformes: canti-les. No n’hi han. Serioses, no n’hi han. Home, 

brometes sí, alguna sí que n’hi ha, però de serioses no. La tercera cosa que ens ha 

dit, ens ha fet un anunci espectacular. No compliran vostès amb l’objectiu del 

dèficit. Miri, batallem per complir-lo. Però tenim la seguretat irrenunciable que si 

féssim la meitat de les coses que diu vostè no el compliríem segur. En absolut; en 

absolut, diputada. No es pot. Diputada, vostè té la llibertat... Escolti’m, que va fent 

així amb el cap, però així a mi..., no m’ho pot dir així tan fàcilment. No es pot sortir 

a la tribuna, sense mesures, acusant-nos que no complirem l’objectiu –ni una sola 

mesura–, proposa l’increment d’impostos, una polítiques de reformes, i acaba amb 

un lament que diu, asfíxia nacional, asfíxia social, dignitat... Quin discurs és 

aquest? A on va això? Diputada: a on va això?, és que... Sí, a on va, va a un punt; 

diu, «es passen tot el dia, vostès –es passen tot el dia vostès– cridant pel pacte 

fiscal i callen per la resta». Si alguna cosa... –sí, ho ha dit, oi?–, si alguna cosa 

hem fet, diputada Martínez-Sampere, durant aquest any i mig, és parlar de la resta, 
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apostar per la resta, tenir coratge... –ens podem haver equivocat–; a discutir, a 

apostar per la resta, parlant, actuant, operant, executant, i naturalment parlant del 

pacte fiscal que vostè diu que això ho fiem al pacte fiscal, en la mesura que creiem. 

Però jo no m’hi vull... Sap?, no m’hi vull entretenir massa perquè estic convençut 

que com que vostè acabarà fent, i ho valorem molt positivament, tot el que calgui 

per estar al nostre costat en l’àmbit del pacte fiscal, jo a això no m’hi vull entretenir. 

Vull que entengui que parlem per la resta i que podem moltes coses amb el pacte 

fiscal. I estic segur que vostè ho farà. I crec que és l’únic manera de remuntar una 

cosa que la diputada Bonet deia, quan li feia una pregunta a vostè, vicepresidenta 

del Govern, deia, «parlem de l’enquesta del CEO», però li ha deixat clara una cosa, 

diu, «sobretot no parlem dels continguts»; parlem de no sé quin tràmit, que no sé si 

hem fet apunt..., però «no parlem dels continguts». Jo crec que l’actitud del Partit 

Socialista farà que durant els propers –propers– mesos, això canviï. 

Anem, si em permeten, al Partit Popular, diputada Sánchez-Camacho. Anem a 

posar-nos d‘acord en el que estem d’acord i a veure en què discrepem, diputada, si 

vostè m’ho permet. Tota la seva primera part, tota la primera anàlisi que vostè ha 

fet, la compartim. Quan vostè parla d’Europa, parla de les xifres de dèficit, parlar de 

racionalitat, parla... Tot això..., jo crec que hi ha una anàlisi conjunta que ve donant 

des de fa temps. Què ens..., de veritat: a mi què em sorprèn? També em sorprèn 

del diputat Millo. Però, a mi què em sorprèn? (Remor de veus.) Com que l’he vist 

que ens donava l’esquena, diputat. També, què em sorprèn? Fixi’s el que em 

sorprèn. Vostè ens retreu a nosaltres –ens retreu a nosaltres– que no complim 

amb les nostres obligacions, després d’admetre una cosa curiosa. Ha dit 

textualment: «El Govern d’Espanya és que no paga ni a la resta d’Espanya. Com 

que no hi han diners no podem pagar. Com que no hi han diners» –diu la diputada 

Sánchez-Camacho... Diputada, vostè no ha dit això? (Veus de fons.) Vostè no ha 

dit que ha dit que no hi han diners? (Veus de fons.) Bé, d’acord –d’acord, d’acord... 

El que li tracto de dir, diputada, és que si nosaltres no tenim alguns dels diners que 

necessitem, no és perquè sabem que hi han diners i no es compleix amb 

l’obligació. Sabem que hi ha manca de diners. Però no això no es pot dir, que no 

complim amb les nostres obligacions, quan allò que hauríem de cobrar per part del 

seu Govern, no arriba a Catalunya. I, a més a més..., bé, d’acord, doncs si no ho 

ha dit, jo ho retiro, però anem a la idea fonamental. No... –anem a la idea 
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fonamental–, no es pot dir, diputada Sánchez-Camacho, tal com jo entenc, que el 

nostre problema és que evidentment ens falten recursos, quan aquests recursos 

han de venir d’allà on vostè creu que han de venir, i poden venir. I em sembla que 

vostè fa el possible perquè vinguin, oi que sí? Doncs aleshores no se’ns pot dir que 

evidentment les nostra actitud respecte al Govern d’Espanya té un punt de..., 

saps?, de rebequeria, i una mica de falta de voluntat d’entendre l’esforç que 

Espanya fa. A mi em sobta aquest tipus de paper, diputada. Perquè vostè 

presumeix, i ho fa, de preocupar-se pels assumptes de Catalunya allà, i aleshores, 

en aquest faristol el discurs és diferent. Sí..., és diferent. Bé, escolti’m, parlo jo; 

disculpi’m, diputada, parlo jo. No parlem vostès, ara parlo jo. (Veus de fons.) 

La presidenta 

Senyors diputats... 

Antoni Fernández Teixidó 

Miri, a mi em sobta, diputada, què vol que li digui, que quan parlem de governs 

estigui més preocupada pel d’allà que pel d’aquí. (Remor de veus.) Home, només 

faltaria que parlés aquí a la tribuna amb la seva interpretació. Quin mèrit tindria? 

Quin interès tindria? Parlo des de la meva interpretació, diputada, ja queda ben clar 

–ja queda ben clar. Escolti: ja queda ben clar. Em sorprèn que en lloc de dir, 

«escolti’m, estem fent les coses bé a Catalunya, necessita el subterfugi necessari 

per dir, atenció, miri Balears i miri Castella - la Manxa. (Veus de fons.) Mir, miri... 

Presidenta, així no podrem seguir amb aquest debat. Jo no necessito tenir 

col·loqui... (Veus de fons.) 

La presidenta 

Senyors diputats, senyores diputades... (Pausa.) Senyor diputat, continuï. 

Antoni Fernández Teixidó 

Senyora Sánchez-Camacho, jo l’he sentida des del meu escó, no he oberta la 

boca, i li pregaria que vostè fes el mateix. Jo l’he sentida aquí i no he obert la boca, 

i li prego que faci el mateix. No li estic faltant el respecte, li dono una opinió 

personal, que consisteix en dir-li que m’agradaria..., consisteix en dir-li que 

m’agradaria que vostè entengués l’esforç que estem fent aquí, que aquest esforç 

és un esforç que clarifica les dificultats que el país té, que serveix per explicar a 
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fora què és el que estem fent aquí, i m’agradaria veure la presidenta del Partit 

Popular de Catalunya explicant amb intensitat la feina que fem aquí. Només li dic 

això. (Veus de fons.) 

Ha dit vostè, senyora presidenta del Partit Popular, que el pacte fiscal és l’única 

cosa que ens preocupa. Vostè sap que això tampoc és veritat. No és veritat, 

diputada. Vostè sap que el pacte fiscal forma part d’una estratègia determinada del 

Govern, hem fet un munt de coses, fem 

 

Fitxer 20 

...un [#]munt de coses i el pacte fiscal és un element determinant per aconseguir 

aquesta autonomia de què parlem, però no és l’única cosa que fa el Govern. 

I finalment, ens ha fet una proposta, perquè vegin el to positiu de la meva 

intervenció, ens ha fet una proposta que acceptem. Els sembla bé? Podem tenir un 

minut de silenci? Una proposta que acceptem. 

En què consisteix la proposta que ens ha dit, diu: «Escoltin...» (veus de fons), ha 

fet una proposta la diputada en el següent sentit, (veus de fons), al Govern... 

La presidenta 

Senyors diputats, si us plau, tots han pogut parlar i han fet el debat. 

Antoni Fernández Teixidó 

La proposta que vostès ens feien, el nostre grup parlamentari –no he dit més, 

diputada–, la proposta, senyora presidenta del PP, que vostè ha fet, el nostre grup 

parlamentari l’estima com a molt positiva. Res més. I consisteix a veure com 

evoluciona durant l’any 2012 aquest euro per recepta, veure quins mecanismes de 

recaptació i d’estalvi, tan importants com el de recaptació, es produeixen, i a partir 

d’aquí, en tot el conjunt del pressupost, poder arribar a algun tipus de consideració, 

valorat tot el conjunt del pressupost. 

També el senyor Puigcercós ha fet una referència en aquest sentit. Parlem-ne, 

però parlem-ne veient el conjunt del pressupost, les mesures, la mesura de l’euro 

per recepta, què estalviem i què recaptem i, atenció, l’efecte, per exemple, d’una 

mesura complementària, que no ara no tenim escatida, aquesta supressió dels 450 
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medicaments. Veiem tots plegats com això pot anar evolucionant, i estaríem 

nosaltres disposats a considerar això. 

Anem a Iniciativa per Catalunya, també amb brevetat. Senyor Herrera, aquest és 

un debat..., és el tercer debat que tenim i és un pèl, si m’ho permet, de sords, però 

que avui crec que ha donat un salt qualitatiu i també li ho dic amb respecte. Fins 

ara hem estat discutint si austeritat fiscal o polítiques d’impuls, hem estat discutint 

això, aquesta dicotomia que s’establia. Jo crec que avui el salt qualitatiu que fa el 

seu grup parlamentari i fa vostè en particular és el següent: les retallades no 

serveixen en absolut, jo crec, si m’ho permet, eh?, també puc equivocar-me en la 

interpretació, diputat, ja ho ha vist abans, però el salt qualitatiu de la seva 

intervenció avui és rotundament «les retallades no serveixen». I això em sembla 

molt agosarat, diputat Herrera, sostenir-ho.  

Arran del que està passant a tot el món, un personatge mític per vostès, que 

sempre que tenen l’oportunitat el citen, el senyor Krugman, ha estat a Espanya fa 

vint-i-quatre hores, si han llegit les declaracions d’en Krugman, en Krugman el que 

proposa és «segueixin vostès amb l’ajust pressupostari», només faltaria. Home, no 

em digui que no, vostès creuen que dient que no no és veritat. En Krugman ha dit 

el mateix que el senyor Stiglitz, dos dels seus mites i dos dels seus herois, que 

hem de seguir amb l’ajust pressupostari. El que ha dit a més és un paper diferent 

del Banc Central Europeu respecte als bons. Ha dit alguna cosa més el senyor 

Krugman, ha dit que en l’època del president Clinton, ho ha dit el senyor Krugman, 

en època recessiva, en aquell període recessiu del president Clinton, els impostos 

no es van apujar. En l’època recessiva els impostos no es van apujar.  

I vostès, que ara tindran l’oportunitat de passar un balanç del que han estat 

aquests quatre anys del Govern Obama, un altre dels mites al qual vostè fa 

referència permanentment, se n’adonaran que els nord-americans no han apujat ni 

un sol euro els impostos, hi han abocat calés, però no han apujat un sol euro els 

impostos. 

Això em serveix per contestar-li, senyor Herrera, i al senyor Puigcercós, que 

l’aproximació que nosaltres tenim, diputats, al tema dels impostos no és una 

qüestió moral ni d’unes xifres determinades exclusivament; tenim una concepció, 

diputat Puigcercós i diputat Herrera, podem estar equivocats, que en època 

recessiva els increments d’impostos, i n’hem fet amb molt petita mesura, van en 
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contra de... –la nostra percepció, la nostra percepció–, l’evidència empírica diu que 

quan en una època recessiva s’incrementen els impostos, la demanda baixa i la 

possibilitat que evolucioni l’economia és mínima. I jo li puc dir un munt d’exemples. 

La presidenta 

Senyor diputat, senyor diputat... 

Antoni Fernández Teixidó 

Vaig acabant, presidenta. Però vostè avui sí que em permetrà, perquè hem tingut 

un munt d’interrupcions que han fet difícil explicar-me en aquest sentit. 

Però això és el que expliquem: no hi ha una voluntat per part nostra de negar 

determinat tipus d’impostos, és que tenim la percepció, diputat Puigcercós i diputat 

Herrera, que en una època recessiva castiga la demanda i va en contra de 

l’evolució de l’economia. Depèn de quin sector. En els sectors de què nosaltres 

parlem, castiga clarament això. I, per tant, per això som refractaris a aquest tipus 

de consideracions. Per tant, el que plantegem ara –ara discutirem sobre l’IVA, 

senyor Herrera, no pateixi, discutirem sobre l’IVA, hi ha una proposta sobre l’IVA. I 

vostè ha fet una consideració que alguns dels nostres dirigents també ha fet: un Iva 

sobre el turisme hem de rumiar a veure quin tipus de conseqüències té. I hi estem 

absolutament d’acord. Ja parlarem d’això. Però la premissa major de «combatem 

el dèficit apujant els impostos» no és certa. 

Sabem, senyor Puigcercós, des de fa molt de temps que quan hi ha un increment 

d’impostos en època recessiva... 

La presidenta 

Senyor diputat... 

Antoni Fernández Teixidó 

...la recaptació baixa, és com ho veiem nosaltres. 

Acabo, senyora presidenta, dient el següent, no tinc temps: acceptem, senyor 

Puigcercós, el seu oferiment en el sentit de parlar això en el context que li dèiem, 

aquest context ha de ser de debat sobre les mesures, el conjunt, el 2012 i el que 

s’ha recaptat i el que s’ha estalviat; acceptem la valoració que vostè fa del 

desplaçament del problema a les comunitats autònomes, al que no em refereixo és 
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perquè hi estem absolutament d’acord. Té vostè tota la raó en la primera part de la 

seva intervenció, aquí hi ha una centrifugació cap a les comunitats autònomes. 

La presidenta 

Senyor diputat, ja s’ha acabat el temps. 

Antoni Fernández Teixidó 

Sí, només per demanar disculpes al senyor Rivera, al senyor Bertran i al senyor 

Laporta, perquè no puc contestar algunes de les coses que han dit, m’he allargat. 

No saben amb les ganes que em quedo de contestar algunes de les coses que han 

dit. 

La presidenta 

Senyor diputat, ja s’ha acabat. 

Antoni Fernández Teixidó 

Senyor Laporta, gràcies per la seva intervenció. 

La presidenta 

Un moment, si us plau. Abans de suspendre la sessió fins a dos quarts de cinc de 

la tarda, preguntar al Govern si farà ús de la rèplica. (Pausa.) Doncs, si no fa ús de 

la rèplica, fer avinent als diputats i diputades... (Josep Enric Millo i Rocher demana 

per parlar) Si és per una qüestió d’ordre, sí, si és per al·lusions, no. Senyor Millo... 

Josep Enric Millo i Rocher 

Per una qüestió d’ordre, senyora presidenta. Efectivament, el reglament d’aquesta 

cambra empara el president i el conseller, dos membres del Govern destacats que 

han intervingut en aquest debat d’avui, a no fer ús de la paraula si volen, per tant, a 

no contestar res del que els grups parlamentaris els han plantejat en aquest debat, 

únicament vull deixar constància que el fet que el Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió hagi utilitzat el seu torn en lloc de per posicionar-se amb 

relació a la intervenció del Govern per contestar a la resta de grups, això no forma 

part del que s’escau en una intervenció d’un grup parlamentari en un debat com 

aquest.  

I aprofito per deixar constància de la nostra profunda decepció per aquest 

menysteniment i aquesta falta de respecte que el Govern manifesta amb relació a 
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tots els grups de la cambra evitant que puguem mantenir aquest debat a la tarda i 

continuar-lo tal com s’escauria. No hi ha cap precedent, que jo recordi, segurament 

n’hi han, jo no els recordo, però és realment insòlit que en una situació com l’actual 

no puguem fer un debat ni amb el president del Govern ni amb un membre del 

Govern. 

Gràcies, presidenta. 

La presidenta 

Senyor Millo, hi han precedents i, a més a més, el reglament pel quals ens hem 

regit en aquest debat és d’acord amb l’article 148 i 150 i el Govern pot o no pot 

replicar. I hi han precedents. Per tant... Si és una qüestió d’ordre similar, d’acord, si 

no, s’acaba el termini. Ja s’acaba. No, senyor Millo, no torno a donar-li la paraula. 

(Rocío Martínez-Sampere Rodrigo demana per parlar.) És qüestió d’ordre, senyora 

Martínez-Sampere? (Pausa.) No, no contestin vostès, és ella la que ha de 

contestar. (Pausa.) D’acord. 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo 

Sí, efectivament, presidenta, una qüestió d’ordre, que són les que normalment 

posen d’acord a tota l’oposició respecte a les actuacions d’aquest Govern, un cop 

més, en el debat d’avui.  

En la línia del que deia el senyor Millo, el reglament empara, no estem debatent 

això en cap moment, el reglament empara que el Govern, el president, el conseller 

no ens responguin, però simplement volem deixar constància en acta de la nostra 

profunda decepció de la manera d’encarar debats que són importants i que sigui el 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió el que ens pugui fer la rèplica i nosaltres 

no tinguem oportunitat de deixar clar com es tergiversen les paraules i les nostres 

respostes. 

Gràcies. 

La presidenta 

Senyor Puigcercós, també és una qüestió d’ordre?  

Joan Puigcercós i Boixassa 

Sí, senyora presidenta. És una qüestió d’ordre perquè és evident, com ja han 

deixat clar els dos portaveus que m’han precedit, que el reglament empara la 
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decisió que ha pres el Govern i el grup que li dóna la majoria i la Mesa de fer 

aquest debat d’aquesta manera, de no respondre, però em fa l’efecte que el debat 

estem tenint té un sentit polític per a la ciutadania que ens està escoltant i ens està 

veient en directe –que les noves tecnologies permeten això–, i temes com el de 

l’euro sanitari, temes com el que s’està generant de les retallades, crec que són 

prou transcendents com perquè hi hagi una explicació i un retorn per part del 

Govern, sigui el president, sigui el conseller. 

Em fa l’efecte que no és només aquesta cambra que s’ha decebut, crec que molta 

gent que estarà seguint aquest debat haurà tingut una sensació que potser no és la 

que toca. 

La presidenta 

Senyor Rivera..., ai, perdó, senyor Herrera, perdó, perdó. 

Joan Herrera Torres 

Gràcies, presidenta. Per una qüestió d’ordre: la intervenció dels grups, d’acord amb 

el reglament, s’adreça a la intervenció del Govern, el que hem tingut és una rèplica 

per part del Grup de Convergència i Unió no al Govern, sinó a la resta de grups. 

Nosaltres entenem avui que davant del tercer paquet de retallades hem fet 

propostes al Govern i volem que ens respongui, voldríem que ens respongués el 

Govern. El Govern està emparat en el reglament a no respondre, però quan estem 

davant d’un dels moments més crítics que ha viscut el país, quan s’han fet 

propostes, trobem profundament decebedor que avui la resposta, contravenint el 

reglament, sigui del grup i no sigui d’aquell que li pertoca.  

I per tant, sumar-me a les consideracions que han fet els portaveus que m’han 

precedit en la paraula. 

Gràcies. 

La presidenta 

Senyor Rivera... 

Albert Rivera Díaz 

No, senyora presidenta, no vull fer perdre més temps ni a la cambra ni al Govern, 

que creu que no ha d’haver-hi més debat, però sí una qüestió d’ordre de veritat, no 
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només política, que em sumo a tot el que han dit: els grups parlamentaris quan 

intervenen, pregaria a la Mesa que igual que ha fet amb altres grups s’adrecin a la 

intervenció del Govern, no s’adrecin o fins i tot diguin que no s’adreçaran, però que 

en tindrien moltes ganes als grups de la cambra, perquè no és un debat entre 

grups, sinó és govern i grups parlamentaris. Per tant, demanaria a la Mesa, en nom 

del nostre grup, que els debats fossin entre grup i govern, en tot cas, perquè és 

una compareixença del president i del conseller, no és una compareixença del 

Grup de Ciutadans, ni d’Iniciativa. Simplement perquè no es torni a repetir o 

almenys que la Mesa, com a mínim, pugui corregir la deriva de la intervenció, 

perquè al final estem suplantant la funció d’un govern que s’amaga i que no vol 

parlar políticament. 

La presidenta 

Senyor Bertran... 

Uriel Bertran Arrué 

Gràcies, senyora presidenta. També una qüestió d’ordre, perquè consti en acta 

que considerem una manca de respecte a la ciutadania que patirà aquestes 

retallades de 1.500 milions d’euros que no es respongui a totes les propostes que 

s’han fet des dels diferents grups parlamentaris.  

És evident que es poden acollir al dret de no declarar, cosa que ja fa molt sospitós 

la seva presumpció de culpabilitat. I utilitzant una expressió que vostè va fer 

famosa, senyora presidenta, allò de «qui calla, atorga», doncs, ens sembla que el 

fet que aquest Govern de la Generalitat no vulgui respondre és que realment no vol 

fer front a les seves responsabilitats com a govern i no vol donar resposta a les 

propostes que se li han fet des dels diferents grups parlamentaris. 

La presidenta 

Senyor Turull... 

Jordi Turull i Negre 

Sí, moltes gràcies, presidenta. Primer, potser hi ha alguna cosa que sorprèn a 

alguns grups, i és que aquest grup parlamentari que dóna suport al Govern dóna 

suport al Govern i comparteix el cent per cent l’exposició que ha fet el president i 

que ha fet el conseller. 
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Davant d’això podríem haver fet dues coses: una és anar afalagant el Govern com 

de bé que ho fa i altra, fer el que era el propòsit d’avui que és fer un debat amb 

relació a propostes alternatives. I nosaltres el que hem fet ens hem pronunciat amb 

relació a això. 

I una altra qüestió: nosaltres en cap moment hem dit el que podia dir, el que no 

podia dir un grup amb relació a aquells que han parlat de coses que res tenen a 

veure amb el que avui se sotmetia. Demanem el mateix respecte per a aquest 

grup. Ja sé que costa a alguns sortir aquí a dir..., a entendre que el grup que dóna 

suport al Govern comparteix el cent per cent el Govern, però nosaltres som així, i 

enteníem que enriquia molt més debat –enriquia molt més el debat– en comptes de 

dedicar-se a afalagar el Govern, de cara al que proposaven als ciutadans, 

començar ja a establir un debat en el que eren algunes de les propostes dels grups 

parlamentaris. 

Demanem que de la mateixa manera que mai els direm el que han de dir, el que no 

han de dir a l’abast dels seus debats, deixin que aquest grup parlamentari es pugui 

expressar en terme de la seva opinió. 

I després, això ja orienta les resolucions que hi han. I per tant, nosaltres també ja 

ens hem pronunciat. I per tant, també demanaríem que altres que s’han anat 

queixant molta estona que també fessin de grup parlamentari i no fessin una 

intervenció que a algú li podria pensar o un podria pensar que és més pròpia de la 

defensa d’un govern d’un altre lloc aquí i no d’un grup parlamentari d’aquí amb els 

interessos d’aquí. 

Res més i moltes gràcies. 

La presidenta 

Abans d’acabar recordin que la tramitació de les propostes de resolució 

subsegüents a aquest debat serà la següent: el termini per presentar les propostes 

és fins a les 20:00 hores d’avui dimecres, la comunicació als grups es farà cinc-deu 

minuts després; el termini per presentar les propostes transaccionals serà demà 

dijous de nou a onze, i la comunicació als grups cinc o deu minuts després; el...      
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...termini per comunicar a la Mesa les propostes de les quals es demana votació 

separada serà dijous a les 14:00 hores, i el debat i votació de les propostes se 

substanciarà demà dijous a la tarda acabat el debat i votació de la darrera moció. 

Se suspèn la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


