
Pregunta de Miquel Iceta al President Mas al Ple del Parlament !
Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats, !
Molt honorable president, !
Em temo que dirà que si, però em veig obligat a preguntar-li. Manté vostè el 
que va dir a David Fernández “Heu de ser molts exigents i durs amb qui 
s’aparti un sol mil·límetre del caràcter plebiscitari de les eleccions?” !
No creu que dividir el catalanisme afebleix Catalunya? !
Molt honorable president, !
Després d’aquesta gran aportació al pensament polític contemporani…, miri 
President. !
En circumstàncies normals li hauria de demanar la seva dimissió i la 
convocatòria immediata d’eleccions. Però estem a mitjans de juny i vostè ja ha 
anunciat que les farà el 27 de setembre.! !
El seu balanç de govern és esquifit. Cap nova competència, cap nova inversió, 
cap nou projecte rellevant, cap avenç de l’autogovern, ni consulta amb efectes 
reals, ni pacte fiscal, ni revisió del finançament de Catalunya. !
Vostè em dirà que no és culpa seva, que contra la muralla d’una majoria 
absoluta del PP no hi ha hagut res a fer. 
 
No li falta raó, senyor president, però jo he de dir-li que també estava 
equivocada la seva estratègia i els seus objectius. I que si el problema era la 
majoria absoluta del PP, el que calia era esperar a després de les eleccions 
generals. On podríem, entre altres coses, saludar a President socialistes i 
emparats en majories progressistes al País Valencià, Aragó o les Illes Balears.  !
Les coses canvien i canviaran també a Catalunya. !
Jo crec que vostè hauria d’acceptar que hi ha catalanistes que no som 
independentistes, que seria molt millor que la divisió que està provocant en el 
nostre país !
No seria millor acceptar que hi ha catalanistes que no són independentistes? !
No seria millor mantenir un ampli consens en defensa de l’autogovern, del 
pacte fiscal, de la recerca d’una consulta legal i acordada sobre el futur de 
Catalunya? !
Quantes coses més cal que es trenquin perquè vostè es vegi obligat a 
reconèixer que la independència unilateral és inviable?  



 
Quants partits caldrà sacrificar en l’altar del procés? !
No hem vist, ja que posar sentiments a votació no és garantia de resoldre res? !
S’ha equivocat en un exemple que ha posat vostè. No podem votar entre 
catòlics i musulmans, per que ningú s’ha de veure obligat a renunciar al seu 
sentiment, a la seva fe, en funció de ser minoritària. !
President, dividir el catalanisme és afeblir Catalunya, i em temo que vostè amb 
la seva política des de fa mesos no està fent altra cosa. Hi ha un camí que ha 
fet a Catalunya forta, la màxima unitat al voltant d’objectius de país. !
Vostè ho està trencant tot, per tant, es fa responsable de la manca de resultats 
concrets. !
El veritable plebiscit el 27 de setembre serà entre 4 anys més d’embolics o 4 
anys de recerca de solucions justes i acordades. !
Per buscar solucions als socialistes ens hi trobaran sempre, per més embolics, 
mai.


