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Fitxer 11 

 

El president 

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula la il·lustre 

senyora Dolors Montserrat. 

La Sra. Montserrat i Culleré 

Gràcies, president. Molt honorable president del Parlament. Permetin-me que, les 

meves primeres paraules i en nom del Grup Parlamentari popular, agraeixi la 

presència de la nostra presidenta del partit, Alicia Sánchez-Camacho, per estar, avui, 

donant suport com sempre als nostres postulats i, evidentment, al nostre grup 

parlamentari. Moltes gràcies a ella i a tots els que han vingut a escoltar en directe el 

debat d'avui que tenim i que ha fet el nostre president, senyor Montilla. 

Senyor president de la Generalitat, senyores i senyors diputats. Per començar, vull 

destacar la disconformitat del meu grup parlamentari respecte l'objecte d'aquest Ple, 

que pretén plantejar una resposta a la sentència del Tribunal Constitucional. 

President, estem d'acord amb vostè que és una hora greu. Vostè ha anomenat, en 

diferents ocasions, la gravetat del moment. 

Vostè, com a president de la Generalitat, està qüestionant institucions que són garants 

de la nostra democràcia, institucions de les que vostè en forma part, perquè recordem 

que vostè és el màxim representant de l'Estat a Catalunya. 

És greu que, ara, facin tants escarafalls, president, quan l'origen de tot plegat són 

vostès mateixos, primer, el senyor Zapatero per prometre el que no es podia complir, 

per enganyar la ciutadania amb la seva ajuda, senyor Montilla, i, segon, perquè 

l'origen de tot plegat és el pacte del Tinell, basat en l'exclusió; vostès han trancat 

aquell esperit de 1978, el pacte de consens entre totes les forces polítiques catalanes. 

Tingui clara una cosa, no reivindiqui una Espanya plural, mentre no reconegui una 

Catalunya plural, una Catalunya de tots. Ni Catalunya és només de vostè, ni tan sols 
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la majoria de catalans pesen com vostè, per tant, no parli de respectar sentiments, 

quan no respecta els sentiments dels demés. 

Senyor Montilla, no s'avergonyeixi de ser espanyol, li dic sense complexos, jo em 

sento catalana, igual que tot el meu grup parlamentari, i espanyola i crec que l'Estatut 

constitucional és el nostre marc de referència d'una Catalunya forta dins d'una 

Espanya comuna. 

El que estan fent vostès, avui, el que fa vostè, senyor president, és enganyar la 

ciutadania, és generar frustració i falses expectatives i, el que és més greu, animar la 

insubmissió, l'incompliment d'una sentència. I pitjor encara, posar en dubte un dels 

elements cabdals de l'Estat de dret, la separació de poders i el compliment dels 

mandats judicials. Ho estan fent amb la vista posada a les properes eleccions 

autonòmiques i no amb vocació de Govern ni de servei a la ciutadania. No tenen altre 

interès ni altre objectiu que aquest que li acabo de dir. 

Senyor president, sé que el Partit Popular és l'objecte de totes les seves obsessions i 

dèries, ho hem vingut poden constatar al llarg d'aquesta legislatura; també li podria 

parlar de l'etapa de Cornellà, però ho deixo per un altre moment. Vostè s'està dedicant 

a fer d'oposició a l'oposició, en lloc de governar, en lloc de preocupar-se dels 

problemes reals dels catalans, que en són molts, ja m'hi referiré. Deixi ja l'argumentari 

amb el que sempre ens té acostumats amb aquest foli petitet, que això denota 

pobresa de recursos. 

Ara, que ja tenim sentència sobre l'Estatut, aquest tema s'hauria de donar per tancat. 

Tenim competències, més de les que ni tan sols, fa uns anys, hauríem somniat, un 

nou model de finançament, un pressupost de més de 40.000 milions d'euros i, ara, és 

el moment d'exercir-les per tirar endavant Catalunya, president. Per tant, ja n'hi ha 

prou d'utilitzar el debat entorn de l'Estatut com una cortina de fum per tapar la seva 

pròpia incompetència i la del seu Govern per solucionar els problemes que, 

veritablement, tenen els catalans en el seu dia a dia. 

Vostè sap que, mentre es discuteix del tema de l'Estatut, no es parla de l'atur, no es 

parla de les set-centes mil persones aturades, i ho sap vostè, no es parla de la 

pobresa, no es parla de la pobresa en què estan instal·lades moltes famílies a 
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Catalunya, no es parla, president, de l'exclusió social de moltes persones, tampoc del 

tancament de petites i mitjanes empreses, de la manca de credibilitat financera de la 

Generalitat ni de les mesures que s'havien d'adoptar en la cimera, que vostè s'hi va 

comprometre, anticrisi fa cinc mesos i encara no hem arribat o vostè no han arribat a 

cap acord, nosaltres sí que ens hem compromès i vam dir que estaríem al seu costat. 

Miri, vostè parla de la reducció burocràtica que va prometre i no ha complert, ni de la 

pujada dels impostos, ni del cas Pretòria ni del cas Palau, ni de les tensions de 

tresoreria que, ahir, podíem comprovar, aquí, en el Parlament de la Generalitat per 

atendre els proveïdors, ni de les trenta mil famílies, que arribarem a finals d'any, que 

hauran de passar només amb quatre-cents euros mensuals, aquesta és la qüestió i 

això vostè ho sap i això vostè ho tapa amb un debat que no és el debat que hauríem 

de tenir, avui, aquí, en el Parlament. 

Vostè prefereix que li donem voltes i voltes al debat de l'Estatut. Doncs, bé, pel Partit 

Popular, és una bona notícia que tinguem un Estatut constitucional que ha d'oferir la 

necessària estabilitat en la vida política, més necessària que mai en temps de crisi 

econòmica; si no hi ha estabilitat política, no hi ha estabilitat econòmica, president. 

El dictamen és favorable per als catalans, perquè atorga seguretat jurídica i 

salvaguarda els drets  

 

Fitxer 12 

...deures i llibertats de tots en el marc comú de convivència de la Constitució. L’Estatut 

integra ara els interessos generals de tots els catalans. 

Senyor president, prou de generar conflictes innecessaris on no n’hi ha, prou de 

buscar enfrontaments on no n’hi ha ni n’hi hauria d’haver. En el dictamen de l’Estatut 

no s’han de buscar vencedors ni vençuts, aquest és un llenguatge que ens recorda 

altres èpoques ja passades, perquè l’important ha estat aconseguir una llei que sigui 

útil als interessos generals dels catalans i no a uns o altres partits. Vostès sabien des 

d’un principi que no estaven fent bé les coses. Des del Partit Popular els ho vam dir 

des del primer moment, vostès sabien des del principi que hi havien aspectes del 
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projecte de llei inconstitucionals, perquè vostès mateixos van reconèixer que estaven 

fent un estatut de màxims perquè eren conscients que després el text s’hauria de 

reajustar amb la Constitució. Per tant, ara no es poden fer ni els sorpresos ni els 

escarafalls que estan fent. 

Des d’un inici podríem haver treballat per aconseguir un major autogovern dins del 

marc de la Constitució, però no van voler, president, vostès han volgut fer el camí a 

l’inrevés, amb un estatut que sobrepassava molts aspectes constitucionals, i ara 

intenten canviar la Constitució per la porta del darrere. 

L’única resposta possible és acatar la llei, fer-la complir i garantir un correcte 

desenvolupament de l’Estatut, això és el que faria, president, qualsevol govern seriós, 

el que farien els partits responsables, això és el que fan països com França, 

Alemanya, Itàlia o Àustria, on tenen també un tribunal constitucional i on no es 

discuteixen les seves decisions. 

Senyores i senyors diputats, nosaltres, tots, els representants dels catalans, de tots 

els catalans, hauríem de ser els primers a donar exemple i respectar les institucions, 

les lleis i les decisions judicials que es deriven del marc jurídic institucional que tenim, 

al capdamunt del qual hi ha la Constitució, de la qual emanen l’Estatut i l’autonomia de 

Catalunya. S’ha de respectar aquest marc polític establert a la Constitució, que va ser 

també referendada majoritàriament pel conjunt dels espanyols i dels catalans, i vull 

recordar aquí que nou de cada deu catalans van referendar-la, per tant crec que és 

una qüestió cabdal i important. 

El debat de fons és el definitiu encaix –vostè n’ha parlat al seu inici– de Catalunya a 

dins d’Espanya constitucional, i amb aquesta sentència queda ja suficientment ben 

clar i ben aclarit quin és aquest encaix, senyor president. 

En aquests últims dies els he sentit a dir que aquesta sentència és injusta, i dictada 

per un òrgan il·legítim. D’entrada, aquests arguments no s’ajusten a la realitat. Senyor 

president, aniré per temes, començant pel de la il·legitimitat i atenent a arguments 

jurídics la norma suprema no és la llei, sinó la Constitució, l’ajust d’una llei a la 

Constitució fa necessària l’existència d’un òrgan que sigui l’encarregat de la defensa 

jurídica de la Constitució, sent el seu màxim intèrpret, aquest òrgan és evident que és 
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el Tribunal Constitucional, que existeix també a altres països com abans li he dit. Per 

tant, pel que fa a l’existència de l’òrgan crec que, president, res a dir. 

També hem pogut sentir com qüestionen la composició del mateix tribunal. Hem de dir 

en primer lloc que en cap cas la composició d’aquest anul·la la legitimitat de la 

sentència. En segon lloc, si hi ha hagut retards a la renovació dels seus membres, tal 

com vostè ha comentat, no és responsabilitat dels magistrats, sinó de les forces 

polítiques que no es posen d’acord dins del termini corresponent per renovar la part 

del Constitucional que ha de cessar en cada moment. És, per tant, un tema de 

voluntat política, que no té a veure amb el resultat del treball del Constitucional. Aquí 

vostès tenen molt a dir, bastant a dir. Són vostès, senyor president, el seu partit, que 

amb l’ajuda en el seu moment de Convergència i Unió, d’Esquerra Republicana de 

Catalunya i Iniciativa Catalunya Els Verds, van ser els responsables d’allargar el 

mandat de la presidenta senyora Emilia Casas. El PSOE, els seus companys de partit, 

han tingut bloquejat en el Senat la renovació de dos membres proposats per les 

comunitats autònomes governades pel Partit Popular des del maig de 2008. Aquesta 

és la realitat que amaguen, aquesta és la realitat que a vostès no els interessa 

explicar quan parlen de la composició del tribunal i de la seva legitimitat. 

D’altra banda s’ha dit que aquesta és una sentència injusta, injusta? Doncs anem a 

pams. Partint de la idea del dret romà sobre el concepte de justícia, que és la voluntat 

de donar a cadascú el que li correspon, la veritat és que la sentència s’ajusta a aquest 

principi. S’ha acceptat part del recurs d’inconstitucionalitat presentat en el seu 

moment, s’ha desestimat una altra part del mateix i altres articles s’hauran 

d’interpretar basant-se en els fonaments jurídics que ha aprovat el Tribunal 

Constitucional. Una cosa és que a alguns no els agradi el resultat i l’altra és pensar 

que la sentència ha de donar la raó als que van redactar l’Estatut, és ben diferent. 

Cal que remarqui aquí que el tribunal no està subjecte a cap pacte polític, president, el 

Tribunal Constitucional només està sotmès a la Constitució, a preservar [l’imperi #] de 

la llei com correspon a un sistema democràtic de dret amb la separació dels tres 

poders, el Govern el legislatiu i el judicial, que a vostès tan els costa d’entendre. I amb 

aquest esperit ha emès el seu dictamen, agradi o no agradi, amb vostès, amb 
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nosaltres i amb qui sigui. Això no exclou les possibles crítiques, evidentment, però 

d’això a dir que la sentència és il·legítima o injusta, n’hi ha un bon tros,eh?, senyor 

president. 

Permetin-me que en aquest punt que els faci una reflexió. Resulta com a mínim 

hipòcrita que qüestionin ara el Tribunal Constitucional, quan el Govern de la 

Generalitat ha presentat vint-i-cinc recursos des que governa el Govern tripartit. Per 

unes coses sí i per les altres no, en què quedem? Això no és seriós, president, això no 

és coherent. 

També ens mostra la seva poca coherència quan els hem sentit a parlar de la resta de 

recursos interposats al Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. Ara, vostè, president, ja 

no ens pot demanar més que retirem el recurs, perquè ja hi ha sentencia, miri que ens 

ho ha demanat per activa i per passiva, eh? Però, president, no li he sentit a dir res, 

encara queden sis recursos, se’n recorda, oi? Molt bé. 

Demanaran vostès ara al Defensor de Poble –que és del seu partit, senyor Montilla, i 

vostè ho sap, no cal que em digui que no, que és així– que retiri el seu recurs sobre 

cent dotze articles impugnats? Perquè amaguen l’existència del recurs 

d’inconstitucionalitat presentat pel Defensor del Poble? Per què? Quin sentit té? Falta 

sentència, què dirà el Tribunal Constitucional? Ho ha pensat, ho ha valorat? Quins 

interessos defensa el Defensor del Pueblo? Creuen també que el Defensor del Poble, 

que és una institució democràtica de l’Estat que defensa els drets i les llibertats dels 

ciutadans actua també contra Catalunya? Perquè per a vostès tot és actuar contra 

Catalunya i el seu autogovern. 

Li demanarà vostè als seus companys de Govern socialistes i de l’Aragó i de Balears 

que retirin els seus recursos d’inconstitucionalitat, president? M’agradaria que ens 

respongués, perquè no els hem sentit a dir res sobre el respecte, ni ara ni mai. Però 

suposem que hi ha algun motiu, ja li vaig dir en una ocasió, tots ells són companys del 

seu partit i aquestes coses, és clar, oi?, no se’ls demanen als amics. 

Però parlant d’amics, els companys del seu Govern, el Govern tripartit a Catalunya, 

proposen fer un nou referèndum com a resposta a la sentència argumentant que si 

allò que va votar el poble de Catalunya està canviat, cal que aquest es torni a 
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pronunciar. Tampoc no l’hem sentit a dir res sobre aquesta qüestió, president què en 

pensa? Que sàpiga que això no té cap justificació jurídica, president. La sentència no 

és «recorrible» davant ningú i no es pot apel·lar novament a la ciutadania. Només 

tracten d’argumentar postulats polítics falsos, aquesta és la realitat, mobilitzar la 

població, enganyant-la i pressionant el Govern central de cara a aconseguir rèdits 

electorals. Això és així, president. 

Respecte al que també han dit alguns sobre aquesta sentència, que posa fi a la 

transició, ara crec que ha sortit, cal dir que és cert en un sentit positiu, la sentència 

ens recorda una sèrie de principis i d’elements estructurals del nostre sistema que no 

s’han alterat i que no es poden superar. Per tant, es demostra l’estabilitat i la 

coherència que el nostre sistema polític té, president. 

President, només li demanem una cosa i crec que molt important que el seny s’imposi 

a Catalunya, només hi ha una resposta possible, una, i vostè la sap. De veritat 

esperem que s’acabin aquí les pressions, el dominar o manipular sentiments de la 

gent, els numerets, les ànsies de fotografies, els espectacles i les parafernàlies, 

president, amb això només contribueixen a augmentar encara més la desafecció de la 

ciutadania vers els polítics. I li vull recordar, per cert, que la desafecció que ha 

augmentat exponencialment, per tant, moltíssim, ha sigut durant el seu mandat. 

Vostès han obert falses expectatives i són ara presoners dels propis errors. 

President, tingui un final digne de legislatura i preocupi’s realment del que importa. I 

recordem, president, que el Govern de la Generalitat com a poder públic ha d’adoptar 

les mesures necessàries per donar compliment a la sentència i vetllar perquè es 

compleixin les lleis. Aquesta és una de les essències del nostre sistema institucional. 

Com va dir fa pocs dies una companya seva, de partit, la senyora portaveu del Govern 

basc, la senyora Idoia Mendía, va dir: «Els polítics estem per no enfrontar sentiments, 

per no generar greuges, ni provocar divisions, sinó per buscar solucions entre tots des 

de la legalitat que permeti avançar cap al futur.» Nosaltres també volem una resolució 

unitària de respecte a l’Estatut constitucional i el seu desenvolupament, de tots, no el 

que vol vostè, l’excloent, nosaltres de tots, l’Estatut constitucional. 
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I no tingui cap dubte, president, amb vostè o sense vostè Catalunya amb l’Estatut 

constitucional avançarà cap al futur i amb Catalunya tots els catalans, sortosament 

Catalunya es pot defensar de moltes maneres, no solament de la manera que vostè 

voldria, no solament amb la seva visió, ningú té el patrimoni de la catalanitat. 

Catalunya, president, som tots i, per tant, també ho som la gent del Partit Popular. 

Moltes gràcies.  

(Aplaudiments.) 
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	...deures i llibertats de tots en el marc comú de convivència de la Constitució. L’Estatut integra ara els interessos generals de tots els catalans.
	Senyor president, prou de generar conflictes innecessaris on no n’hi ha, prou de buscar enfrontaments on no n’hi ha ni n’hi hauria d’haver. En el dictamen de l’Estatut no s’han de buscar vencedors ni vençuts, aquest és un llenguatge que ens recorda altres èpoques ja passades, perquè l’important ha estat aconseguir una llei que sigui útil als interessos generals dels catalans i no a uns o altres partits. Vostès sabien des d’un principi que no estaven fent bé les coses. Des del Partit Popular els ho vam dir des del primer moment, vostès sabien des del principi que hi havien aspectes del projecte de llei inconstitucionals, perquè vostès mateixos van reconèixer que estaven fent un estatut de màxims perquè eren conscients que després el text s’hauria de reajustar amb la Constitució. Per tant, ara no es poden fer ni els sorpresos ni els escarafalls que estan fent.
	Des d’un inici podríem haver treballat per aconseguir un major autogovern dins del marc de la Constitució, però no van voler, president, vostès han volgut fer el camí a l’inrevés, amb un estatut que sobrepassava molts aspectes constitucionals, i ara intenten canviar la Constitució per la porta del darrere.
	L’única resposta possible és acatar la llei, fer-la complir i garantir un correcte desenvolupament de l’Estatut, això és el que faria, president, qualsevol govern seriós, el que farien els partits responsables, això és el que fan països com França, Alemanya, Itàlia o Àustria, on tenen també un tribunal constitucional i on no es discuteixen les seves decisions.
	Senyores i senyors diputats, nosaltres, tots, els representants dels catalans, de tots els catalans, hauríem de ser els primers a donar exemple i respectar les institucions, les lleis i les decisions judicials que es deriven del marc jurídic institucional que tenim, al capdamunt del qual hi ha la Constitució, de la qual emanen l’Estatut i l’autonomia de Catalunya. S’ha de respectar aquest marc polític establert a la Constitució, que va ser també referendada majoritàriament pel conjunt dels espanyols i dels catalans, i vull recordar aquí que nou de cada deu catalans van referendar-la, per tant crec que és una qüestió cabdal i important.
	El debat de fons és el definitiu encaix –vostè n’ha parlat al seu inici– de Catalunya a dins d’Espanya constitucional, i amb aquesta sentència queda ja suficientment ben clar i ben aclarit quin és aquest encaix, senyor president.
	En aquests últims dies els he sentit a dir que aquesta sentència és injusta, i dictada per un òrgan il·legítim. D’entrada, aquests arguments no s’ajusten a la realitat. Senyor president, aniré per temes, començant pel de la il·legitimitat i atenent a arguments jurídics la norma suprema no és la llei, sinó la Constitució, l’ajust d’una llei a la Constitució fa necessària l’existència d’un òrgan que sigui l’encarregat de la defensa jurídica de la Constitució, sent el seu màxim intèrpret, aquest òrgan és evident que és el Tribunal Constitucional, que existeix també a altres països com abans li he dit. Per tant, pel que fa a l’existència de l’òrgan crec que, president, res a dir.
	També hem pogut sentir com qüestionen la composició del mateix tribunal. Hem de dir en primer lloc que en cap cas la composició d’aquest anul·la la legitimitat de la sentència. En segon lloc, si hi ha hagut retards a la renovació dels seus membres, tal com vostè ha comentat, no és responsabilitat dels magistrats, sinó de les forces polítiques que no es posen d’acord dins del termini corresponent per renovar la part del Constitucional que ha de cessar en cada moment. És, per tant, un tema de voluntat política, que no té a veure amb el resultat del treball del Constitucional. Aquí vostès tenen molt a dir, bastant a dir. Són vostès, senyor president, el seu partit, que amb l’ajuda en el seu moment de Convergència i Unió, d’Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa Catalunya Els Verds, van ser els responsables d’allargar el mandat de la presidenta senyora Emilia Casas. El PSOE, els seus companys de partit, han tingut bloquejat en el Senat la renovació de dos membres proposats per les comunitats autònomes governades pel Partit Popular des del maig de 2008. Aquesta és la realitat que amaguen, aquesta és la realitat que a vostès no els interessa explicar quan parlen de la composició del tribunal i de la seva legitimitat.
	D’altra banda s’ha dit que aquesta és una sentència injusta, injusta? Doncs anem a pams. Partint de la idea del dret romà sobre el concepte de justícia, que és la voluntat de donar a cadascú el que li correspon, la veritat és que la sentència s’ajusta a aquest principi. S’ha acceptat part del recurs d’inconstitucionalitat presentat en el seu moment, s’ha desestimat una altra part del mateix i altres articles s’hauran d’interpretar basant-se en els fonaments jurídics que ha aprovat el Tribunal Constitucional. Una cosa és que a alguns no els agradi el resultat i l’altra és pensar que la sentència ha de donar la raó als que van redactar l’Estatut, és ben diferent.
	Cal que remarqui aquí que el tribunal no està subjecte a cap pacte polític, president, el Tribunal Constitucional només està sotmès a la Constitució, a preservar [l’imperi #] de la llei com correspon a un sistema democràtic de dret amb la separació dels tres poders, el Govern el legislatiu i el judicial, que a vostès tan els costa d’entendre. I amb aquest esperit ha emès el seu dictamen, agradi o no agradi, amb vostès, amb nosaltres i amb qui sigui. Això no exclou les possibles crítiques, evidentment, però d’això a dir que la sentència és il·legítima o injusta, n’hi ha un bon tros,eh?, senyor president.
	Permetin-me que en aquest punt que els faci una reflexió. Resulta com a mínim hipòcrita que qüestionin ara el Tribunal Constitucional, quan el Govern de la Generalitat ha presentat vint-i-cinc recursos des que governa el Govern tripartit. Per unes coses sí i per les altres no, en què quedem? Això no és seriós, president, això no és coherent.
	També ens mostra la seva poca coherència quan els hem sentit a parlar de la resta de recursos interposats al Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. Ara, vostè, president, ja no ens pot demanar més que retirem el recurs, perquè ja hi ha sentencia, miri que ens ho ha demanat per activa i per passiva, eh? Però, president, no li he sentit a dir res, encara queden sis recursos, se’n recorda, oi? Molt bé.
	Demanaran vostès ara al Defensor de Poble –que és del seu partit, senyor Montilla, i vostè ho sap, no cal que em digui que no, que és així– que retiri el seu recurs sobre cent dotze articles impugnats? Perquè amaguen l’existència del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Defensor del Poble? Per què? Quin sentit té? Falta sentència, què dirà el Tribunal Constitucional? Ho ha pensat, ho ha valorat? Quins interessos defensa el Defensor del Pueblo? Creuen també que el Defensor del Poble, que és una institució democràtica de l’Estat que defensa els drets i les llibertats dels ciutadans actua també contra Catalunya? Perquè per a vostès tot és actuar contra Catalunya i el seu autogovern.
	Li demanarà vostè als seus companys de Govern socialistes i de l’Aragó i de Balears que retirin els seus recursos d’inconstitucionalitat, president? M’agradaria que ens respongués, perquè no els hem sentit a dir res sobre el respecte, ni ara ni mai. Però suposem que hi ha algun motiu, ja li vaig dir en una ocasió, tots ells són companys del seu partit i aquestes coses, és clar, oi?, no se’ls demanen als amics.
	Però parlant d’amics, els companys del seu Govern, el Govern tripartit a Catalunya, proposen fer un nou referèndum com a resposta a la sentència argumentant que si allò que va votar el poble de Catalunya està canviat, cal que aquest es torni a pronunciar. Tampoc no l’hem sentit a dir res sobre aquesta qüestió, president què en pensa? Que sàpiga que això no té cap justificació jurídica, president. La sentència no és «recorrible» davant ningú i no es pot apel·lar novament a la ciutadania. Només tracten d’argumentar postulats polítics falsos, aquesta és la realitat, mobilitzar la població, enganyant-la i pressionant el Govern central de cara a aconseguir rèdits electorals. Això és així, president.
	Respecte al que també han dit alguns sobre aquesta sentència, que posa fi a la transició, ara crec que ha sortit, cal dir que és cert en un sentit positiu, la sentència ens recorda una sèrie de principis i d’elements estructurals del nostre sistema que no s’han alterat i que no es poden superar. Per tant, es demostra l’estabilitat i la coherència que el nostre sistema polític té, president.
	President, només li demanem una cosa i crec que molt important que el seny s’imposi a Catalunya, només hi ha una resposta possible, una, i vostè la sap. De veritat esperem que s’acabin aquí les pressions, el dominar o manipular sentiments de la gent, els numerets, les ànsies de fotografies, els espectacles i les parafernàlies, president, amb això només contribueixen a augmentar encara més la desafecció de la ciutadania vers els polítics. I li vull recordar, per cert, que la desafecció que ha augmentat exponencialment, per tant, moltíssim, ha sigut durant el seu mandat. Vostès han obert falses expectatives i són ara presoners dels propis errors.
	President, tingui un final digne de legislatura i preocupi’s realment del que importa. I recordem, president, que el Govern de la Generalitat com a poder públic ha d’adoptar les mesures necessàries per donar compliment a la sentència i vetllar perquè es compleixin les lleis. Aquesta és una de les essències del nostre sistema institucional.
	Com va dir fa pocs dies una companya seva, de partit, la senyora portaveu del Govern basc, la senyora Idoia Mendía, va dir: «Els polítics estem per no enfrontar sentiments, per no generar greuges, ni provocar divisions, sinó per buscar solucions entre tots des de la legalitat que permeti avançar cap al futur.» Nosaltres també volem una resolució unitària de respecte a l’Estatut constitucional i el seu desenvolupament, de tots, no el que vol vostè, l’excloent, nosaltres de tots, l’Estatut constitucional.
	I no tingui cap dubte, president, amb vostè o sense vostè Catalunya amb l’Estatut constitucional avançarà cap al futur i amb Catalunya tots els catalans, sortosament Catalunya es pot defensar de moltes maneres, no solament de la manera que vostè voldria, no solament amb la seva visió, ningú té el patrimoni de la catalanitat. Catalunya, president, som tots i, per tant, també ho som la gent del Partit Popular.
	Moltes gràcies. 

