
 
 

 
 

Autogovern, federalisme 
i dret a decidir 

Els casos d’Escòcia i el Quebec 
 

 
 

RECULL DE PREMSA 



 
Tura pide al PSC que hable sin miedo de la independencia 

"Nunca hemos tenido miedo, pero esa no es nuestra opción", dice Pere Navarro 
 

 
Montserrat Tura. / EL PAIS 

La exconsejera de la Generalitat Monserrat Tura reclamó ayer a 
la “izquierda catalana no secesionista”, en ausión al PSC, que 
pierda el miedo a hablar de la independencia de Cataluña, un 
sentimiento que es creciente en el seno de la sociedad. La ahora 
diputada pidió analizar “sin dogmas ni tabús y con rigor” la 
demanda de mayores libertades que ansía una parte de la 
población. 

“Si no somos dogmáticos, por ejemplo, en no agarrarnos a que 
nada debe cambiar en el discurso de la izquierda, no podemos 
ser dogmáticos en ignorar la demanda creciente de mayor 
libertad de algunas naciones”. Tura citó los casos de Quebec y 
Escocia, alabando que cuando han planteado la independencia, 
Canadá y el Reino Unido no han negado la posibilidad, sino 

que se han prestado a un debate sobre la conveniencia o no de la 
secesión. 

Por su parte, el portavoz del PSC en el Parlament y presidente de la 
fundación Rafael Campalans, Miquel Iceta, aseguró en la misma 
jornada de debate que la Cámara catalana podría pedir una consulta 
sobre el encaje Cataluña-España si ésta es avalada por una amplia 
mayoría, como por ejemplo de dos terceras o tres quintas partes de 
los diputados. Iceta se declaró profundamente federalista, pero 
admitió que desde la democracia se pueden abordar planteamientos 
independentistas. Iceta aseguró que este planteamiento “no es 
contraictorio con defender una España federal” y lamentó que el 
Parlament esté transmitiendo la sensación que sólo habla de 
independencia, cuando los prinicpales partidos de la Cámara --CiU, 
PSC, PP e ICV-EUiA-- no llevan esta cuestión en su programa. 

El líder del PSC, Pere Navarro, recordó que su partido “nunca ha 
tenido miedo ha hablar de independencia”, pero matizó que “este 
no es nuestra opción". 

 



 
Grills a l'olla sobiranista 
 

El PSC explora el dret a decidir després del fracàs de l'Estatut 

Tura reclama al partit que perdi la por a parlar d'independència 

Caamaño fa evident la llunyania del PSOE 
 

Per segon dia consecutiu, Pere 
Navarro admetia ahir que el PSC pot 
semblar una “olla de grills”. 
Eurovegas, el pacte fiscal i la 
comissió d'investigació parlamentària 
sobre sanitat continuen fent xup-xup 
dins el partit amb un nou ingredient 
afegit: el dret a decidir. Mentre 
Navarro intervenia en un acte de la 
Fundació Pere Tarrés, la plana major 
dels socialistes feia un tastet 

sobiranista al Pati Manning de Barcelona. La Fundació Rafael Campalans hi va reunir 
experts d'arreu en una jornada titulada Autogovern, federalisme i dret a decidir. Els 
casos d'Escòcia i el Quebec, a la qual va assistir una nodrida representació de la 
direcció del PSC: des del mateix president de la Campalans, Miquel Iceta, fins a 
Montserrat Tura, passant per Rocío Martínez-Sampere i Laia Bonet. El PSC 
eixamplava mires després de la “fatiga” que en molts federalistes ha provocat el fracàs 
de l'Estatut. 
Tura va reclamar al partit que perdi la por a parlar de la independència i va reclamar 
“instruments d'Estat” per a Catalunya. Iceta va remarcar que el Parlament ja podria 
convocar una consulta sobiranista amb el suport de dos terços de l'hemicicle. Una de 
les conclusions que es podien extreure de la jornada és que el desllorigador dels 
processos de secessió és polític, no jurídic. Una altra és l'evident llunyania mental del 
PSOE respecte a les majors reclamacions d'autogovern que faci el PSC. Francisco 
Caamaño, federalista convençut, rebutjava que els que qüestionen el dret a decidir 
siguin menys demòcrates que els que l'avalen i expressava les seves “reserves” sobre 
el fet que sigui realment “un dret”. 
 



 
 
 
 
Tura reclama al PSC que pierda el medio a hablar de la 
independencia de Catalunya 
Barcelona | 29/06/2012 - 10:47h 
 

Cree que Catalunya necesita la "promoción y protección de instrumentos de Estado" 

 

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS) 

 

La exconsellera y diputada del PSC en el Parlament Monserrat Tura ha reclamado a laizquierda catalana no 

secesionista, en alusión velada a su partido, que pierda el miedo a hablar de la independencia de Catalunya, un 

sentimiento que ha admitido que es creciente en el seno de la sociedad.  

 

En el discurso de apertura de la jornada 'Autogobierno, federalismo y derecho a decidir' organizada por la 

fundación Rafael Campalans vinculada al PSC, ha pedido analizar "sin dogmas ni tabús y con rigor" la demanda 

de mayores libertades que ansía una parte de la población. 

 

En referencia a la izquierda catalana, ha sentenciado: "Si no somos dogmáticos, por ejemplo, en no agarrarnos 

a que nada debe cambiar en el discurso de la izquierda, no podemos ser dogmáticos en ignorar la demanda 

creciente de mayor libertad de algunas naciones".  

 

Tura ha citado los casos de Quebec y Escocia, alabando que cuando estos territorios han planteado la 

independencia, Canadá y el Reino Unido no han negado esta posibilidad, sino que se han prestado a un debate 

sobre la conveniencia o no de la secesión.  

 

La diputada también se ha preguntado que si es España es "líder" en el reconocimiento de libertades sexuales, 

por qué no puede ser también líder en interpretar las ansias de emancipación de Catalunya.  

 

Tura ha advertido de que si la izquierda no reflexiona y se presta a debatir la independencia, el derecho a la 

autodeterminación y el 'derecho a decidir', corre el riesgo de que este debate quede secuestrado por el 

"soberanismo estrictamente económico".  

 

"INSOLIDARIOS" 

 

Pese a que siempre ha declarado su apuesta por un encaje federal Catalunya-España, Tura ha reivindicado la 

"promoción y protección de instrumentos de Estado" para Catalunya, y ha concluido que determinado marcos 

legales no pueden ser, a su juicio, inamovibles.  

 



La diputada y exconsellera ha reivindicado el papel del socialismo catalán en la construcción de la España 

democrática postfranquista, y ha lamentado que a cambio de esta lealtad, años después ha recibido mucha 

incomprensión e inmovilismo y se les ha tildado en ocasiones de "antiespañoles e insolidarios".  

 

Ha cerrado su intervención advirtiendo de que si se asienta en los catalanes el sentimiento de rechazo por parte 

del Estado, que se evidenció por ejemplo en la sentencia del TC sobre el Estatut, "el problema ya no lo tendrá 

Catalunya, lo tendrá España". 

 

Siguiendo la intervención de Tura se encontraban el portavoz del PSC en el Parlament y presidente de la 

Campalans, Miquel Iceta, el portavoz del partido, Jaume Collboni, la portavoz adjunta en la Cámara catalana, 

Laia Bonet, y el primer secretario del PSC en Barcelona, Carles Martí. 
 



 
 
Iceta afirma que el Parlament ya podría pedir ahora una 
consulta soberanista 
El portavoz socialista defiende el federalismo pero asegura que no rehuirá el 
debate independentista 

Política | 29/06/2012  
 

 Barcelona. (EUROPA PRESS) El 

portavoz del PSC en 

elParlament y presidente de la 

fundación Rafael Campalans, 

Miquel Iceta, ha asegurado este 

viernes que la Cámara catalana 

podría pedir una consulta sobre el 

encaje Catalunya-España si ésta 

es avalada por una amplia 

mayoría, como por ejemplo de dos 

terceras o tres quintas partes de los diputados. 

En el discurso de clausura de una jornada sobre autodeterminación, federalismo y 'derecho a decidir' organizada 

por la fundación, se ha declarado profundamente federalista, pero ha admitido que desde la democracia se 

pueden abordar planteamientos independentistas. 

Ha argumentado que si dos terceras partes del Parlamento pueden impulsar una reforma del Estatut, esta 

misma proporción debería poder capaz de impulsar una consulta, y ha asegurado que este planteamiento "no es 

contradictorio con defender una España federal". 

También ha lamentado que el Parlamento esté transmitiendo la sensación que sólo habla de independencia, 

cuando los cuatros primeros partidos de la Cámara -CiU, PSC, PP e ICV-EUiA- no llevan esta cuestión en su 

programa. Iceta ha afirmado que el procedimiento de elaboración del Estatut ha lastrado las relaciones de 

Catalunya con España, y ha criticado que el Tribunal Constitucional (TC) recortara una norma avalada en 

referéndum por una amplia mayoría de catalanes. 

Para resumir sus sensaciones con el Estatut, ha citado lo que le suele decir su madre sobre esta cuestión: 

"Nunca más me hagáis votar una cosa que después vendrán cuatro señores -en alusión al TC- y me la 

cambiarán". Pese a que ha admitido que el federalismo tiene muchos detractores tanto en las filas 



independentistas como en las autonomistas, ha reivindicado que el no se da "por vencido" y seguirá reclamando 

el encaje de Catalunya en una España federal. 

Aceptando el reto que ha lanzado esta mañana la exconsejera Monserrat Tura en su participación en la jornada, 

cuando ha pedido que el PSC no tenga "miedo" a hablar de independencia, Iceta ha defendido el federalismo 

pero ha asegurado que su fundación no rehuirá el debate soberanista. "Miro el escudo de España, que es 

claramente federal, y sigo pensando que este es mi ideal y lo pienso defender, aunque estoy dispuesto a 

escuchar otros argumentos", ha sentenciado. 

Iceta ha dicho que "a mucha honra" la fundación Rafael Campalans está vinculada al PSC y al PSOE, pero ha 

asegurado que será independiente a la hora de decidir los temas que le interese analizar y debatir con expertos. 
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era un “encàrrec” de la direcció del
partit, i va fer una convocatòria de
premsa per comunicar que “inaugu-
rava” avui al matí la constitució
d’aquest moviment, cosa que va ser
rebutjada pels organitzadors, que
van fer públic el seu “malestar” per-
què el primer secretari es limitarà
a fer una “salutació” com a convidat,
igual que Joan Ridao, d’ERC; Joan
Herrera, d’ICV, i Jordi Miralles,
d’EUiA, entre d’altres.

Tot això passa després que dijous
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, rebut-
gés públicament la petició de crear
una comissió d’investigació sobre
sanitat, com ha fet la direcció del
PSC, i que ja va provocar les queixes
de l’exconsellera Marina Geli a
l’executiva de dilluns, queixes que
Navarro ahir seguia negant mentre

feia una crida a acatar els acords de
l’executiva. La decisió de crear una
comissió d’investigació es va pren-
dre després que el grup parlamenta-
ri del PSC hagués acordat demanar
una compareixença per explicar la
gestió de sanitat del tripartit, però la
direcció va optar per la comissió
d’investigació per visualitzar un en-
duriment de l’oposició, encara que
això pugui provocar problemes a
Marina Geli o a l’exalcalde de Reus,
Lluís Miquel Pérez.

Tura vol instruments d’estat
Lesdiscrepànciestambécomencena
ser ideològiques, perquè cada cop hi
ha més dirigents que reclamen un
discurs més obertament catalanista,
que es desacomplexi amb el tema del
pacte fiscal i assumeixi debats com el
dret a decidir, com va fer ahir la Fun-
dació Rafael Campalans, que dirigeix
Miquel Iceta, en unes jornades que
PereNavarroesvanegarainaugurar,
molest per la seva convocatòria.

Finalment les va inaugurar
Montserrat Tura, una de les seves ri-
vals directes a les primàries, que va
dir sense embuts que Catalunya “vol
i necessita instruments d’estat”. En
canvi, a la mateixa hora, a Catalunya
Ràdio Navarro insistia en el seu dis-
curs de la por, davant una possible
Catalunya independent, i assegura-
va que seria “més pobra”. Només va
faltar que Iceta clogués les jornades
d’ahir remarcant que al Parlament
ja hi ha majoria suficient (CiU, ERC
i ICV-EUiA) per convocar una con-
sulta sobiranista, perquè la “polifo-
nia mal afinada” de la qual parlava
Navarro s’acabi convertint en una
olla de grills.e

PERE MARTÍ
BARCELONA

Pere Navarro s’excusa ex-
plicant que el PSC és una
“polifonia mal afinada”,
però cada dia té més solis-
tes i fins i tot corals que no

segueixen la partitura del carrer Ni-
caragua. Navarro explica que porta
la L de conductor novell, que enca-
ra està en pràctiques, però els seus
companys de partit, inclosos alguns
membres de la direcció, consideren
que sis mesos després del congrés
que el va escollir primer secretari hi
ha coses que, com a mínim, tronto-
llen. L’última enquesta del CEO, que
demostra que la majoria de l’electo-
rat socialista no el coneix, ha acabat
de disparar les alarmes.

Orgànicament, Navarro ha de fer
front avui a la creació d’un nou mo-
viment crític, Avancem; al malestar
dels dirigents històrics com Marina
Geli i Àngel Ros per la petició d’una
comissió d’investigació sobre sani-
tat, i a la sempre descontrolada fede-
ració de Barcelona del partit, en què
el seu primer secretari, Carles Mar-
tí, es permet el luxe de qüestionar
l’estratègia política que està seguint
Navarro. La federació s’oposa a con-
sensuar amb CiU el pacte fiscal i re-
butja frontalment el projecte d’Eu-
rovegas, mentre que la direcció pre-
feria mantenir-se en una posició
més ambigua perquè el número 2 del
partit, l’alcalde de Cornellà, Antonio
Balmón, no veu malament un pro-
jecte que podria fer disminuir l’atur
a la ciutat que governa. Un altre diri-
gent de Barcelona, el portaveu soci-
alista a l’Ajuntament, Gabriel Colo-
mé, va assegurar dijous que el par-
tit està en “encefalograma pla”.

També la constitució d’Avancem
va ser motiu de polèmica ahir ma-
teix quan Navarro va assegurar que

LA “POLIFONIA” AL PSC AUGMENTA
Els dirigents socialistes Laia Bonet, Albert Aixalà, Montserrat Tura i Miquel Iceta ahir a la primera fila de les Jornades

de la Fundació Rafael Campalans, en què van debatre sobre autogovern, federalisme i dret a decidir. L’exconsellera
va obrir la jornada remarcant que Catalunya “vol i necessita instruments d’Estat”. CRISTINA CALDERER

EL FUTUR DE L’ESQUERRA

El PSC de Navarro s’esquerda
Sis mesos després del congrés que el va nomenar primer secretari, la dissidència interna augmenta

Un xarampió que
s’ha de passar

Fer el seguiment, com a pe-
riodista, del PSC era una
de les coses més avorrides

que hi havia els últims anys. A la
quarta planta de la seu del carrer
Nicaragua, José Montilla, José
Zaragoza i Miquel Iceta cuina-
ven les grans decisions amb poc
marge per a la sorpresa. L’execu-
tiva escoltava i discutia poc. Les
coses els anaven bé a Barcelona i
a Madrid, i les crítiques eren tan
extemporànies com impercepti-
bles. La seu es va bunqueritzar.
El desastrós cicle electoral que
va acabar el 20 de novembre del
2011 ha fet esclatar l’olla a pres-
sió. L’aparell no controla com
abans, a les executives hi ha es-
broncades i mala bava i prolife-
ren veus i capelletes crítiques.
Pere Navarro ha de gestionar la
“pluralitat” i encarrilar (mai de-
fugir) el necessari debat intern.
És un xarampió que el PSC ne-
cessita passar.

EL BITLLET

FERRAN CASAS
CAP DE POLÍTICA

Les patates calentes del líder socialista

Els sectors crítics
El moviment Avancem i la federa-
ció de Barcelona són, ara com ara,
els dos pols orgànics d’oposició a
Navarro. A més, hi ha crítics com
Montserrat Tura, Marina Geli, Àn-
gel Ros i Ernest Maragall.

El pacte fiscal
Navarro es juga bona part de la seva
supervivència com a líder polític en
el consens sobre el pacte fiscal a Ca-
talunya i en l’intent d’aconseguir
que el PSOE no posi entrebancs al
PSC quan es discuteixi al Congrés.

Eurovegas
El lobi del Baix Llobregat pressio-
na Navarro per evitar una oposició
frontal al projecte d’Adelson abans
que se’n coneguin els detalls. Però
nombrosos dirigents del PSC i la
federació de Barcelona s’hi oposen
frontalment.

La comissió de la sanitat
La decisió de Navarro de promou-
re una comissió d’investigació so-
bre sanitat ha obert una fractura
amb els dirigents històrics del tri-
partit i, concretament, amb l’ex-
consellera Marina Geli i l’exalcal-
de de Reus Lluís Miquel Pérez.

Polèmica
Navarro va
rebutjar obrir
les jornades
sobre el dret
a decidir de
la Campalans

Crònica



 
 

Tura recomana al PSC que pari l'orella a 
l'independentisme 
L'ex-consellera de Justícia i Interior aconsella als socialistes que pensin "mecanismes" per exercir el dret 
a decidir perquè Catalunya "necessita intruments d'Estat" 

Montserrat Tura, a la sessió de la Fundació Campalans d'avui. Foto: Quico Sallés/Nació Digital. 
 

Trencant esquemes. Així ha obert la jornada celebrada aquest matí a Barcelona de la Fundació Campalans, el think tank 

del PSC, l'exconsellera de Justícia i Interior, Montserrat Tura, per debatre sobre "Autogovern, federalisme i dret a 

decidir". Tura ha agafat el bou per les banyes i ha aconsellat, sense embuts,  al PSC que pari l'orella a 

l'independentisme. "Hem de parlar amb rigor de la creixent demanda de Catalunya de secessió d'Espanya", ha 

sentenciat Tura amb aquell to tènue i desvergonyit que acostuma a acompanyar la seva oratòria. 

 

Amb aquesta premissa, l'actual secretària de la Mesa del Parlament, ha posat deures al seu partit perquè "sense tabús 

parli de secessió, d'independentisme, sobiranisme i dret a decidir".  "Espanya, malgrat els esforços i lleialtat del PSC , 

no ha volgut entendre'ns", ha assegurat  Tura per afegir que aviat "no existirà el problema català sinó que el problema 

el tindrà Espanya". Així mateix ha assegurat que "Catalunya necessita i ha de tenir instruments d'estat". 

 

Per Tura, amb aquest escenari, el PSC ha de trobar la fórmula per "establir el procediment legal per analitzar la força 

d'aquesta demanda creixent sobiranista dels ciutadans", és a dir, exercir el dret a decidir. Una petició que Tura ha estat 

hàbil en proposar: si el PSC ha estat capdavanter en el reconeixement de les llibertats sexuals perquè no ho ha de ser 

en els drets per interpretar la demanda independentista de la societat catalana. 

 



 
 

El PSC pren apunts de com celebrar un 
referèndum per la independència 
Membres del secretariat aprenen de Patrick Taillon, constitucionalista expert quebequés, quins són els 
secrets per guanyar una consulta secessionista 

 

 

El professor Taillon durant la seva intervenció. 
 

Alguna cosa està passant en aquest país quan membres del PSC d'incontestable talla política com Miquel Iceta, Laia 

Bonet, Isidre Molas o Montserrat Tura posen uns ulls com taronges escoltant un autèntic savi dels referèndums 

celebrats al Quebec com explica els secrets per guanyar-los, i a sobre, aplaudir-lo. 

 

Així s'ha pogut viure aquesta tarda durant la jornada organitzada pel think tank del PSC, la Fundació Campalans, que 

analitza el dret a decidir, el federalistes i l'autogovern, i estudia els casos d'Escòcia i el Quebec. 

 

Patrick Taillon, reconegut professor de Dret constitucional a la universitat quebequesa de Laval i premiat 

internacionalment pels seus estudis i treballs sobre els dos referèndums organitzats pel Quebec per obtenir la plena 

sobirania respecte del Canadà, ha iŀlustrat els socialistes sobre "els misteris que amaga un procés d'independència a 

través d'una consulta". 

 

Taillon ha insistit en les observacions necessàries per poder organitzar amb èxit un referèndum: qui el celebra, qui el 

paga, quina majoria guanya, quins són els límits i quina és la pregunta. Rere aquestes qüestions tècniques, Taillon ha 

demanat al PSC no tenir por a buscar un procés perquè s'expressi el poble. "Vox populi, Vox dei", ha assegurat Taillon, 

per afegir mentre mirava Tura, Iceta o Bonet, que "el fet de preguntar és bo, fins i tot per als federalistes, tenint 

present que celebrar un referèndum és com treure la pasta de dents del tub, que després no pots tornar a introduir". 

Aplaudiments generals i generosos. El país està canviant. 

 



 
 

Iceta creu que el Parlament ja pot convocar 
una consulta sobiranista 
El portaveu dels socialistes i president de la fundació del PSC assegura que n'hi ha prou que ho vulguin 
2/3 dels diputats 

Miquel Iceta considera que el Parlament pot convocar un referèndum sobre la independència. Foto: QS/ND 

 

Miquel Iceta està convençut que el Parlament de Catalunya té capacitat per convocar una consulta per decidir el seu 

futur polític. Així ho ha assegurat el portaveu del PSC aquesta tarda, en la cloenda de la jornada sobre Federalisme i 

Dret a decidir, organitzat pel think tank del PSC, la Fundació Campalans que ell mateix presideix. 

 

"Si el Parlament va decidir que calia una majoria de dos terços per impulsar una reforma de l'Estatut, la mateixa 

majoria també podrà impulsar una consulta per decidir o defensar qualsevol projecte de futur sigui una independència 

del segle XXI, un projecte federal europeu o qualsevol altra opció", ha assegurat Iceta insistint que "aquesta idea no és 

contradictòria amb defensar encara un projecte d'Espanya federal". 

 

En aquest sentit, ha demanat als partits catalans "claredat" en els seus postulats per poder parlar obertament de 

procés de secessió o de qualsevol altre. "Hem de reclamar claredat als actors polítics, no té cap sentit que estiguem 

parlant d'independència tot el dia al Parlament, mentre fins i tot la cinquena força política no ho porta en el seu 

programa electoral", ha retret, tot reptant CiU a que sinceri la seva proposta de "transició nacional".  De fet, Iceta ho 

ha demanat per pragmatisme perquè, segons el seu criteri, "si un partit és independentista té l'obligació de dir-ho, i 

així ens estalviarem que aquest debat contamini d'altres debats oberts de millora de l'autogovern". 

 



 
 
 
 
Iceta promou el debat sobre el dret a decidir al 
PSC 
"Des d'una perspectiva democràtica i federal" 
 
 

 

La Fundació Rafael Campalans, presidida per Miquel Iceta, ha organitzat un debat sobre el "dret a decidir, des d'una perspectiva 
democràtica i federal". El lema de la jornada ha estat Autogovern, federalisme i dret a decidir. Els casos d'Escòcia i el Quebec. 

La diputada del PSC, Montserrat Tura, ha assenyalat que “el debat sobre el dret a decidir té a veure amb les ànsies de llibertat dels 
pobles, més enllà de l'economicisme”. L'exconsellera ha reclamat "parlar de tot obertament, sense tabús i sense dogmes". 

En la primera taula del debat, titulada Democràcia i llibertats nacionals, el catedràtic de Ciència Política de la UPF, Ferran Requejo, ha 
defensat que "les nacions minoritàries han de sentir-se còmodes dins l’Estat”. També s'ha definit com a "exfederalista i actual 
independentista". 

En el segon punt de debat, el diputat socialista Francisco Caamaño ha indicat que “els ‘unionistes’ (entre els que s’ha inclòs) són tan 
demòcrates com els que demanen el dret a decidir”, tot i que sí s’ha mostrat partidari d’”un projecte comú que reconegui de veritat les 
diferències”. En aquest sentit, l'exministre ha apuntat que troba a faltar “un partit a Espanya que defensi el federalisme sense 
complexos”. 

En la tercera taula, Els casos d'Escòcia i el Quebec, l'exdiputat d'ERC, Joan Ridao, ha remarcat que en els casos d'aquests dos 
territoris  es posa de manifest la legitimitat democràtica del dret a decidir, del dret a l’autodeterminació”, i ha afegit que “el repte del 
catalanisme del segle XXI és esdevenir un veritable moviment de masses”, tot apuntat també que “el federalisme no està pensat per 
aquells que no volen viure units”. 

Iceta ha tancat l'acte. El president de la Campalans ha manifestat que “la Fundació estarà present en els debats sobre el dret a decidir, 
no ens mantindrem ni al marge ni indiferents, perquè el debat no ens fa por. Hi participarem des d’una perspectiva democràtica i 
federal”. 

“Ni l’autodeterminació ni el dret a decidir aportaran una solució màgica”, però “si dos terços del Parlament volen una consulta o obrir 
negociacions, la democràcia i la política han de trobar, i trobaran, el camí”, ha afegit. 

 


	recull
	ara_30juny
	elpais_30juny
	elpunt_30juny
	lv1_30juny
	lv2,30juny
	naciodigital1
	naciodigital2
	naciodigital3



