
Esmena les citacions següents, si cal: 
 
1. El president de Ciutadans, Albert Rivera, està convençut que el govern català haurà 

d’aplicar la llei espanyola sobre administracions locals. Rivera diu: que “considero 
que els nous impostos del govern són impostos més e stètics que no pas de 
repartiment i justícia social” . (punt sense negreta) 

 
2. El diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ernest Maragall, no considera 

que convocar eleccions anticipades ara mateix sigui una bona resposta al moment 
d’auge sobiranista actual. En declaracions a La Xarxa de Comunicació Local, Maragall 
ha afegit:  que “el PSC tindrà la magnifica excusa per no haver de convocar 
primàries. Al partit, ja hi tornarem a ser” . (punt sense negreta) 

 
3. Ros, que no vol entrar en polèmica sobre si la marxa és o no independentista, sí que 

ha respost al primer secretari del PSC, Pere Navarro, dient-li: que “jo no li he de 
parar els peus a ningú. A mi no em fa por la indepe ndència” . (punt fora) 

 
4. Josep Maria Vila d’Abadal està convençut que Unió Democràtica de Catalunya 

acabarà incorporant al seu programa electoral el dret a decidir i la via sobiranista, 
perquè “UDC va néixer per crear un estat català independen t” . 

 
5. La candidata del PPC a la presidència de la Generalitat, Alícia Sánchez-Camacho, ha 

assegurat que no hi ha cap dirigent del PP que falti al respecte o critiqui els catalans: 
“L’estem criticant a ell [a Artur Mas], no al poble  de Catalunya. Mas es creu que 
ell és el poble de Catalunya. I això és molt greu” . 

 
6. En declaracions a La Xarxa de Comunicació Local, Ros ha deixat clar que qualsevol 

avançament electoral “seria un fracàs absolut del govern” , que en qualsevol cas 
caldria evitar. “Si hi hagués una possibilitat d’avançar eleccions,  l’oposició hem 
de ser absolutament generosos i raonables. Hem d’of erir un pacte de govern i un 
gran pacte nacional que faci que no calgui avançar eleccions” , ha dit Ros. 

 
7. La vicepresidenta del Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat, ha retret al president 

de la Generalitat que aposti ara per l’Estat català quan el seu programa electoral no 
parlava en cap moment d’independència. Montserrat ha argumentat: “el govern de la 
Generalitat va ser escollit per una majoria de gent  que no va votar 
independència. Al seu programa electoral –[CiU]- no ho posava. Per tant, 
demanar-ho ara ([...]) és una gran irresponsabilitat” . (punt sense negreta) 

 
8. La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, no és partidària que un 

diputat imputat en un cas de corrupció abandoni el seu escó al Parlament. De Gispert 
considera que ara per ara no, tot i que “Avui per avui no”,  matisa de Gispert i 
argumenta: “Primer s’ha de resoldre la lentitud de la justícia ” . En declaracions a La 
Xarxa de Comunicació Local, De Gispert diu que seria partidària de suspendre les 
responsabilitats polítiques. 

 
9. La presidenta del Parlament també s’ha mostrat convençuda que els diputats del PSC, 

en algun moment de la legislatura, tornaran a trencar la disciplina de vot com va 
passar amb la declaració sobiranista: “pot tornar a passar i tots ens hem de 
preocupar” . (punt sense negreta) 

 
10.  “Montoro hauria de menjar-se les paraules, posar-se  el barret de ministre i 

deixar de fer el ridícul. I, si no, prendre una dec isió ”:  ” , ha dit Ortega. 
 



11.  Pel que fa al vídeo institucional de les eleccions al Parlament de Catalunya, els 
ecosocialistes presentaran avui mateix un recurs davant la Junta Electoral Central. 
“Utilitzar una mobilització ciutadana perquè la gen t vagi a votar és jugar al joc 
del candidat Mas: això és un plebiscit i s’escull e ntre jo i la resta. Per tant, és 
evident que això no pot ser una campanya institucio nal per promoure la 
participació” , ha argumentat Dolors Camats.  (coma sense negreta) 

 
12. Amb relació al finançament autonòmic, el president de CiU, Artur Mas, a manifestat a 

Madrid:  que “estic segur que estem a punt d’arribar a un acord.  Hi haurà més 
diners, diu el govern, però això serà el negoci d’e n Robert i les cabres, perquè 
ens donaran més diners, però a canvi de pujar els i mpostos” . (punt sense 
negreta) 

 
 
 
 
 
 
 


