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“Ho aconseguirem fins i tot
abans del que ens pensem per-
què hi ha una immensa majo-
ria a Catalunya que lluita.” Ho
diu el conseller de Presidència,
Francesc Homs, referint-se a la
creació d’un Estat propi per a
Catalunya.“No hi ha marxa en-
rere”, reitera.
Acord al Parlament per convo-
car una consulta i intent de
pacte amb Madrid al Congrés
per a aquesta consulta. Però
Madrid insisteix que no. Tenen
un pla B com una declaració
unilateral d’independència?
Nosaltres tenim un esquema de
treball que és el que hi ha en el
pacte de legislatura i hem de
complir les etapes del 2013 i el
2014. És un calendari raona-
ble. És bo que cremem totes les
etapes de cara a la comunitat
internacional. El que és evident
a Catalunya, no només ens ho
hem de demostrar a Catalunya,
sinó que ho hem d’acreditar da-
vant de la comunitat interna-
cional, que des de fa poc es fi-
xa en el nostre procés. Hem de
mostrar la convicció que el que
plantegem és seriós i democrà-
tic, una cosa que el Govern es-
panyol ens nega. Que es vegi
que nosaltres plantegem una
cosa democràtica i que el Go-
vern espanyol de forma siste-
màtica i multireincident ens es-
tà negant.
Pensa que la comunitat inter-
nacional donarà suport al que
decideixi Catalunya i al procés
que ja ha iniciat?
Ens donaran suport si acredi-
tem que hem fet un planteja-
ment democràtic, que és evi-
dent, i que l’Estat espanyol re-
butja escoltar.
Molts ciutadans es pregunten si
el procés cap a la sobirania va
de debò...
El que estem plantejant no té
retorn.
No només parlo de consulta, si-
nó ja d’independència...
Jo he superat fa temps el debat
de si anem seriosament o no.
Només cal veure com reacci-
ona l’Estat espanyol, per terra,
mar i aire.
I ara amb el cessament del fis-
cal en cap de Catalunya...
Es carreguen un fiscal per opi-
nar. I no per opinar de tantes
coses de les quals han opinat
els fiscals, sinó per parlar d’una
cosa que semblava donar la raó

al que planteja Catalunya. Se-
ria trist que ens preguntéssim
si anem seriosament i resulta
que el Govern espanyol i les
institucions de l’Estat ja fa
temps que van a totes amb els
elements que tenen a l’abast.
Llavors, creu que Madrid té
por?
Madrid coneix que el sentiment
majoritari del poble de Cata-
lunya està per un procés d’un

Estat propi en el marc de la
Unió Europea.
El Govern i el Parlament trami-
taran ara la llei de consultes.
Acabarà al Constitucional?
Hem de cremar totes les etapes
i no podem situar-nos en el que
pressuposem. No podem diri-
gir-nos a un representant de la
comunitat internacional i dir-li
que ja hem decidit situar-nos
en el dia D, però que no farem

«La comunitat
internacional ens
donarà suport si
acreditem que
seguim un procés
democràtic»

«Hi ha una guerra
bruta, però el
procés sobiranista
no es pot aturar»

«El que Madrid ens
transfereix només
dóna per pagar
nòmines i poc més»

«La corrupció ens
preocupa perquè
genera desconfiança
entre ciutadans
i polítics»

MAGDALENA ALTISENT

ELCONSELLER DE PRESIDÈNCIA, Francesc Homs, assegura en
aquesta entrevista a SEGRE que el procés cap a la sobirania i

la creació d’un Estat propi per a Catalunya no té marxa enrere per-
què diu, entre altres coses, que Madrid ha negat el que és just per a

Catalunya, com l’Estatut. Davant d’aquesta situació, advoca per anar
pas a pas i amb un objectiu que considera prioritari: convèncer la
comunitat internacional que Catalunya ha exhaurit tota via de dià-
leg i que l’Estat s’ha negat a entaular-lo.
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❘ CONSELLER DE PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT ❘

«Aconseguirem l’Estat propi
abans del que ens pensem»

ENTREVISTA

la llei de consultes perquè pres-
suposem que ens la recorreran.
Aquest representant ens dirà:
feu-la. Estem parlant del 2013
i el 2014.
ERC i el seu líder, Oriol Junque-
ras, diuen que si hi ha d’haver
el doble de retallades es plan-
tejaran el seu suport als pres-
supostos.
I el conseller Mas-Colell va dir
que no es veia capaç de fer uns
pressupostos amb les xifres que
tenim. Compartim aquest sen-
timent i, per aquest motiu, hem
de fer la màxima pressió polí-
tica.
Estan transcendint molts casos
de corrupció en molt poc
temps. Junqueras ha dit en al-
guna ocasió que la corrupció
pot frenar el procés sobiranis-
ta.
El procés no es frena.Aquí hi
ha una dimensió de guerra bru-
ta. El procés sobiranista no es
pot aturar.
Aquests casos afecten diferents
polítics a Catalunya, els preocu-
pa?
Ens preocupa en la mesura que
afecta la confiança entre la ciu-

tadania i els polítics. Hem de
separar la guerra bruta del pro-
cés de sobirania.
Un dels presumptes casos, de
les ITV, podria escatxigar Oriol
Pujol. Això preocupa CiU?
És evident que això forma part
de la guerra bruta.
No recordo aquí una situació
com l’espionatge polític. No
s’està traspassant la línia roja
del debat polític?
Estic tan desconcertat com tot-
hom. Només surten correus
d’una persona que era respon-
sable de seguretat del Barça. És
de CDC, el senyor Martorell.
Només hi ha correus del senyor
Martorell?Van trobar una car-
peta que deia PSC, sembla que
hi havia relació amb el PP i
amb el CNI. Només es difon el
que afecta una persona vincu-
lada a CDC.Això és normal?
El senyor Martorell mai ha
amagat que quan era responsa-
ble de seguretat del Barça ha-
via treballat amb Método 3.
Últimament han transcendit
públicament picabaralles entre
CDC i UDC. Això pot acabar di-
vidint la federació?
Hi ha un programa i un com-
promís democràtic amb els
electors i amb el poble de Ca-
talunya que estableix fer una
consulta aquesta legislatura i
que l’objectiu de CiU és un Es-
tat propi dins de la Unió Euro-
pea.Això diu el programa que
uneix CDC i UDC.
La Generalitat no té recursos, la
caixa és buida. Una vegada el
conseller Mas-Colell va dir que
l’únic banc que tenim és l’Estat.
Encara el tenen?
És l’únic que ens transfereix re-
cursos, absolutament insufici-
ents. Ens permeten pagar les
nòmines i poc més. Hem de fu-
gir d’aquesta situació. Per
aquest motiu hem d’anar-nos-
en i organitzar una consulta i
per aquesta raó hem de pregun-
tar a Catalunya sobre l’oportu-
nitat d’un Estat propi al si de la
UE.
Alguna cosa a afegir?
Jo vull dir una cosa, que és la
que sento en aquest moment
de la meua vida en què puc dis-
frutar d’una talaia des de la
qual veig que ho aconseguirem,
perquè hi ha un munt de gent
que ho vol així i per això llui-
ta cada dia. Ho aconseguirem
fins i tot molt abans del que cre-
iem.


