
El ministre d'Afers Estrangers i de
Cooperació, José Manuel García-
Margallo, va assegurar ahir que el go-
vern no permetrà «mai» una consulta
que no s'ajusti a la legalitat i va as-
senyalar que la declaració aprovada
pel Parlament català és «retòrica i
sense efectes jurídics». García-Mar-
gallo va assenyalar, després de reunir-
se amb el seu homòleg alemany,
Guido Westerwelle, que la declara-
ció sobiranista aprovada ahir tampoc
té «conseqüències pràctiques im-
mediates».

Sobre possibles accions del govern
de Mariano Rajoy per frenar aques-
ta declaració, el ministre va insistir
que no té efectes jurídics, per la qual
cosa un recurs davant el Tribunal
Constitucional li sembla «difícil» en
aquests moments, ja que és un text
retòric que haurà de plasmar-se en
normes amb conseqüències jurídi-
ques que sí que serien impugnables.

García-Margallo va afirmar que no
concep la hipòtesi d'una indepen-
dència de Catalunya. Aquesta pos-
sibilitat, va afegir, seria una «pèssima
notícia» tant per a Catalunya com per
a Espanya. Segons el seu parer, la de-
claració té una primera part en la
qual es demostra «exactament el
contrari» del que pretén, ja que evi-
dència que Catalunya «forma part
d'Espanya des de fa més de cinc-
cents anys». El ministre va mantenir
que les «conclusions són errònies» i
que l'apartat que assenyala que el po-
ble de Catalunya té caràcter de sub-
jecte polític i jurídic sobirà és contrari
a l'article 1 de la Constitució, que diu
que la sobirania resideix en el poble
espanyol en el seu conjunt. A més, va
comentar que la declaració apel·la a
la legitimitat democràtica, però
aquesta resideix, va continuar el mi-
nistre, en el poble espanyol.

També va assenyalar que la trans-
parència exigiria que els que han
aprovat la resolució expliquessin
que d'acord amb els tractats de la UE
els temes d’integritat territorial cor-
respon decidir-los als estats mem-
bres. Segons el ministre, qualsevol
decisió de secessió seria una decla-
ració unilateral d'independència
que no seria aprovada per la im-
mensa majoria dels països de la UE.
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El PP respon
que no permetrà
«mai» una
consulta il·legal per
la independència

DIJOUS, 24 DE GENER DEL 2013 | Regió7

L’acte a la plaça Major va acabar amb una enlairada de fanalets 

SALVADOR REDÓ

Els presents van acomiadar la vetllada amb crits d’independència

DOLORS CLOTET

A Manresa, Berga, Igualada, Solso-
na i Puigcerdà un miler de persones
van respondre a la crida de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) per donar
suport a la declaració de sobirania
aprovada al Parlament. Crida que es
va fer en altres municipis del país. 

A Manresa, més de 250 persones es
van aplegar a la plaça Major, davant la
casa consistorial, que lluïa una gran es-
telada. La de les grans ocasions, va dir
l’alcalde Valentí Junyent, acompa-
nyat pels seus regidors. També hi ha-
via regidors, i exregidors,  d’ERC, i de
la CUP. Josep Heras, coordinador de
l’ANC al Bages, va celebrar el resultat.
«85 vots de 135 representa pràctica-
ment dos terços dels parlamentaris.
Això en qualsevol país democràtic és

suficient per fer qualsevol canvi». En
la primera lectura a l’entarimat, Josep
Camprubí, portaveu de Manresa per
la Independència, va recalcar que
des d’ahir de la teoria s’ha passat a la
pràctica per a la consecució de la in-
dependència. L’actor Joan Cirera va lle-
gir el preàmbul de la declaració;  l’al-
calde Junyent, que va reclamar la im-
plicació de la ciutadania, la declara-
ció, i David Martínez, el text de l’As-
sociació de Municipis per la Inde-
pendència i l’ANC. Es van sentir aplau-
diments, crits d’independència i Els
segadors, i es van enlairar fanalets.

A la plaça de Sant Pere de Berga
unes 150 persones van concentrar-se,
ahir, amb el mateix objectiu, entre les
quals l’alcalde i tinent d’alcalde, Juli
Gendrau i Maribel Iglesias, de CiU, i

dos regidors de la CUP, Francesc Ri-
bera Titot i Oriol Camps. També hi era
l’exalcalde per ERC, Josep Xoy, i l’e-
xalcalde de Castellar del Riu, Ra-
mon Cabra, de CiU. Després de la lec-
tura del comunicat oficial per dos
membres de l’ANC , l’acte es va aca-
bar amb Els segadors i crits dels pre-
sents a favor de la independència.

A Solsona la convocatòria va aple-
gar més de 150 persones davant l’a-
juntament, on van desplegar una es-
telada de grans dimensions. L’alcal-
de, David Rodríguez, i Pilar Ciuró, de
Solsona per la Independència, van
fer la lectura conjunta del manifest.
Entre els assistents, regidors i con-
sellers comarcals d’ERC i CiU, a més
d’alguns membres d’El Comú. En fi-
nalitzar l’acte, tres alumnes d’Arrels

i de l’EMM van interpretar El cant de
la senyera. A Sant Llorenç una qua-
rantena de persones es van con-
centrar davant de l’ajuntament.

Més de 200 persones es van con-
centrar a la plaça de l’Ajuntament
d’Igualada. El president de l’ANC al
municipi, Francesc Ricart; el regidor
Joan Torras (ERC) i l’alcalde, Marc Cas-
tells (CiU), van llegir un manifest.
Castells va cloure la lectura amb un
«Visca Catalunya lliure». 

A la plaça de l’Ajuntament de Pu-
igcerdà hi van anar mig centenar de
persones, entre les quals responsables
comarcals i locals de CiU, ERC i En-
davant Cerdanya. Els assistents van
respondre a una crida feta a corre-
cuita i malgrat el fred. A l’Alt Urgell es
van concentrar a la Seu i a Oliana. 
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La proclama ressona a la regió central
L’ANC concentra un miler de persones a Manresa, Berga, Solsona, Igualada i Puigcerdà 

Participants en l’acte convocat a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada
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A Solsona els assistents van desplegar una estelada de grans dimensions
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També l'amabilitat i tracte humà de 20 anys al seu servei 
han fet guanyar la confiança de moltes persones
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