
 

EXPLICACIÓ VOT CONJUNTA MOCIONS 

Primer de tot vull justificar el meu vot diferent a la resta de membres del grup municipal per la 

sensibilitat i la capacitat de diàleg dels socialistes que entenen la discrepància com un valor 

democràtic més. 

Vull dir que les mocions que avui han estat presentades al plenari mantenen trets comuns que 

han fet impossible un vot diferent al negatiu per part meva però que mantenen 

característiques positives que també voldria destacar. 

La moció que ha presentat ICV te propostes amb les que estic plenament d’acord i que 

comparteixo. I no nomes la que serveix per reconèixer l’èxit de participació i el civisme mostrat 

a la manifestació de l’11S sinó per les que parlen de cercar acords i establir un full de ruta 

basat en el consens, i el dret a decidir. 

També la moció presentada per ERC i CiU a proposta de l’Assemblea Nacional de Catalunya 

manté un tret amb el que estic plenament d’acord, com és el d’instar els partits a definir-se als 

seus programes electorals, tot i que crec que ací és poc agosarada. 

Hi ha, però, un fil argumental de les dues amb el que estic en desacord i m’impedeix votar 

diferent al NO com he dit ja: L’argumentació que Catalunya no te recorregut dins l’estat 

espanyol i que ha d’encetar un recorregut  que s’anomena “transició nacional” o “camí cap a 

un nou Estat d’Europa”. 

La base de la democràcia és el respecte a la legalitat. I la segona moció obvia que i ha un marc 

legal, anomenat Constitució, que no permet la majoria d’acords que avui han estat aprovats.  

El clam de la ciutadania del passat 11 de setembre no pot ser obviat i puc dir, sense embuts, 

que ha fet més pel federalisme dins la societat espanyola en general i el PSOE, en particular, 

que tota la pedagogia realitzada des del PSC els darrers vint anys. I és per això que estem 

agraïts i reconeixem l’empenta democràtica que això suposarà i ens engresca a reclamar 

obertament  canvis d’actitud en els polítics i també canvis legislatius profunds. 

Pel que fa als canvis d’actitud, reclamem al govern central que, d’acord amb el que disposa la 

llei, autoritzi la Generalitat de Catalunya que surti de les properes eleccions la celebració d’un 

referèndum per a conèixer la voluntat del poble català. Consulta que haurà de ser 

consensuada entre les dues parts, on caldrà definir el contingut i àmbit territorial de la mateixa 

així com el seu abast i conseqüències. Sempre des del consens i no des de l’enfrontament. Ací 

personalment crec que hauríem d’emmirallar-nos en el procés que Gran Bretanya i Escòcia han 

encetat. 

Pel que fa als canvis legislatius cal ser agosarat i defensar obertament la modificació del Marc 

Constitucional per adaptar-lo a la societat actual i a les seves legitimes demandes.  

Nosaltres entenem que el camí a recórrer entre Espanya i Catalunya es molt llarg però que cal 

fer-ho en millors condicions per a les dues en una relació basada en la transparència, el 

reconeixement i la lleialtat. 



 

Nosaltres creiem que s’està cometent un abús, que hi ha partits politics que juguen amb la 

bona fe de les persones. Que utilitzen el clam fruit dels legítims anhels d’un poble però, no ho 

oblidem, clam també fruit de la desesperació  d’una societat que veu com tot allò pel que ha 

treballat els darrers anys es escapçat per les politiques que la dreta aplica sense cap tipus de 

penediment. 

Així es.  

No podem oblidar que aquest debat emocional ha furtat el debat sobre els problemes reals de 

la ciutadania que la dreta representada per CiU a Catalunya i PP a Espanya estan provocant dia 

rere dia amb l’aplicació de la seva ideologia liberal i amb les seves retallades indiscriminades 

sobre els drets socials i civils. 

No podem oblidar que aquest debat emocional ha estat l’excusa ideal per dissoldre un 

parlament de Catalunya tot just quan iniciava les Comissions d’investigació on s’havia 

desbrinar fets com l’espoli del palau de la Musica i les vinculacions de CiU, el cas de les ITV i les 

vinculacions de CiU, el cas ACM i les vinculacions de CiU, el cas de la Sanitat i les vinculacions 

de CiU... i fins a 40 mes que quedaran al calaix dels records si CiU obté la majoria que desitja. 

No podem oblidar que aquest debat emocional amaga que mentre el President Rajoy i el 

President Mas representen la pantomima sobre el pacte fiscal i escenifiquen dia si i dia també 

enfrontaments que cerquen retroalimentar les seves pròpies bases per enfortir  el seu 

posicionament polític en un clar us partidista dels sentiments, alhora mantenen intactes els 

seus acords de govern al Consell Comarcal del Maresme, a l’ajuntament de Badalona  o a la 

Diputació de Barcelona. I aquesta darrera es la que mes indignació em provoca per que un dels 

arguments que CiU enarbora es la manca de respecte del PP envers la cultura Catalana i els 

atacs que pateix la nostra llengua, i no li manca ni raó ni exemples, doncs be, a la diputació de 

Barcelona, un dels organismes mes potents de Catalunya, la Cultura es gestionada directament 

pel PP, avui, si avui, el PP de Catalunya, aquell que va posar falques de ràdio contra Catalunya a 

les eleccions andaluses, aquells que van dur l’Estatut al Constitucional, aquells que ara volen 

espanyolitzar els nostres fills i filles, aquest partit, gràcies a CiU, gestiona més de 55 milions 

d’euros per la cultura, o dit d’una altre forma, CiU ha dipositat més de 9.000 milions de 

pessetes destinats a la cultura a la província de Barcelona en mans del PP més anticatalà de la 

història... Separatistes i separadors tenen nexes més forts que el País, les banderes, la cultura, 

o la Ciutadania: ells mateixos. Si, jo els acuso que la dreta representada per aquests dos partits 

defensa únicament els seus interessos partidistes i personals i les seves politiques liberals per 

escapçar tot el que sona a servei públic i recuperar de nou la diferència de classes socials. 

I aquest debat ha quedat esmorteït. Ha quedat apagat. 

No vull acabar la meva intervenció sense deixar clares unes idees. En aquesta vida si val alguna 

cosa es l’honestedat i la defensa del que hom creu amb els mecanismes que la democràcia i la 

llei posen al nostre abast.  

Em dic Ernest Suñé, nat a Catalunya de pare i mare catalans, nats a Catalunya. Els meu fill i les 

meves filles son també catalans nats a Catalunya. Ací tinc la meva vida. Estimo Catalunya i 



 

estimo Espanya, son sentiments complementaris i no antagònics com alguns pretenen fer 

creure. Jo no entenc Catalunya sense Espanya ni Espanya sense Catalunya.  

Soc socialista i per tant demòcrata. Crec en l’estat de dret i la llibertat reconeguts a la nostra 

democràcia i puc afirmar que en cas que legalment es promogui un referèndum per a la 

independència o secessió de Catalunya, jo faré campanya pel no i aquest seria el meu vot, però 

que si una majoria decidís democràticament que aquest es el camí que volen jo, en tant que 

socialista i demòcrata ho acceptaria sense cap tipus d’objecció. 

Moltes gracies per la seva atenció. 


