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El diputat apel·la a la legalitat internacional

Terrades: “Catalunya      
no pot ser Kosovo”

J,V
,

Maria del Mar Sánchez en el ple de dimarts
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Terrades, diputat del PSC

J.V.

El diputat i regidor Jordi 
Terrades defensa que no hi 
ha contradicció entre el seu 
vot negatiu al Parlament 
i la seva abstenció al ple 
de Granollers, entre altres 
coses perquè la moció de 
Granollers arriba quan el 
Parlament ja s’ha pronun-
ciat. “Aquest tema no es 
decidirà a l’Ajuntament de 
Granollers”, diu. 

Terrades, que en la reunió 
de l’executiva nacional del 
PSC de dilluns va ser una de 
les veus més crítiques amb 

els diputats socialistes que 
van trencar la disciplina de 
vot, insisteix que el dret a 
decidir s’ha de basar en una 
consulta legal i pactada amb 
el govern espanyol i aler-
ta que, en cas contrari, no 
tindria cap reconeixement 
exterior. “Una llei canvia 
una altra llei. Catalunya no 
pot ser Kosovo”, va dir, i va 
defensar el dret del PSC a 
mantenir la seva posició. “No 
és de rebut que alguns pen-
sin que per ser catalanista i 
demòcrata s’ha de ser inde-
pendentista”.

Granollers

Josep Villarroya

L’assemblea de militants i el 
Grup Municipal del PSC de 
Granollers han sortit com 
han pogut aquesta setmana 
del conflicte intern propiciat 
la setmana passada quan la 
direcció local va demanar el 
vot favorable a la declaració 
sobiranista del Parlament i, 
en canvi, el grup parlamenta-
ri, amb el diputat granollerí 
Jordi Terrades inclòs, hi va 
votar en contra. Amb la seva 
abstenció, el PSC ha permès 
l’aprovació d’una moció al 
ple de l’Ajuntament d’aquest 
dimarts que dóna suport a 
la declaració sobiranista del 
Parlament. L’havien presen-
tat CiU, ICV-EUiA i Acció 
Granollers. El PP hi va votar 
en contra.

Tot i la decisió de l’assem-
blea local i el grup munici-
pal, el diferent criteri amb 
el grup parlamentari deixa 
en una situació compromesa 
Terrades, que aquest dimarts 
defensava el seu vot al Parla-
ment. “Un diputat no respon 
davant de l’executiva local. 
Ens devem a les decisions del 
grup parlamentari i al pro-
grama electoral, que parlava 
d’una consulta legal i nego-
ciada”, deia, i remarcava que 
els socialistes defensen una 
reforma de la llei electoral 
amb llistes tancades i dipu-
tats per districtes. Així, un 
diputat estaria condicionat 
a la decisió de l’organització 
territorial del partit.

Per la seva banda, la pri-
mera secretària del PSC de 
Granollers i també regidora, 

ció catalana a qui correspon 
pronunciar-se sobre aquest 
tema; que les diferents sen-
sibilitats polítiques ja es 
van poder pronunciar en el 
debat, i que en cap cas no 
podem menystenir el paper 
i les atribucions del nostre 
Parlament fent que un ple 
municipal pugui revocar, 
matisar o confirmar un acord 
pres per la màxima institució 
parlamentària del país”. El 
PSC reitera que la consulta 
ha de ser legal. “Reiterem el 
nostre suport al dret a deci-
dir del poble de Catalunya, 
mitjançant una consulta 
clara i d’acord amb la legali-
tat”. A més, acusa els grups 

que van presentar la moció a 
Granollers d’intentar dividir 
el PSC. L’argumentari de la 
moció “va directament adre-
çada a dividir el Grup Muni-
cipal socialista”.

Per la seva banda, el Grup 
Municipal d’Acció Granollers 
(ERC, Rcat i GI), s’ha felici-
tat que el PSC hagi propiciat 
l’aprovació de la moció. 
Recorda que el 2010 el PSC 
va bloquejar una moció pel 
dret a decidir i el 2011 l’en-
trada a l’Associació de Muni-
cipis per la Independència, 
però que l’any passat ja es va 
abstenir en una moció pel 
dret a decidir. Això demostra 
“com l’equip de govern de la 
nostra ciutat s’apropa a poc a 
poc a les demandes de la ciu-
tadania granollerina envers 
el dret a decidir”.

EL PSC TaMbé S’abSTé a 
MONTMELÓ

El Grup Municipal del PSC 
també es va abstenir en el 
ple de dimarts en la votació 
d’una moció de CiU i ICV 
a favor de la declaració del 
Parlament.

primer secretari comarcal i 
diputat al Congrés, Román 
Ruiz, reconeix que l’execu-
tiva local es va equivocar en 
la forma i que no va comptar 
amb els dos membres nats 
de la direcció, el mateix Ter-
rades i l’alcalde, Mayoral. 
Nega, però que hagin rectifi-
cat perquè en el moment de 
posicionar-se, el Parlament 
encara no havia votat. En un 
comunicat que repartia la 
mateixa Sánchez al principi 
del ple de dimarts, l’assem-
blea local socialista justifica 
l’abstenció argumentant 
que el ple no pot revocar un 
acord del Parlament i que la 
prioritat del govern munici-
pal ha de ser superar la crisi. 
“Entenem que és la institu-

L’executiva local 
admet errors de 
forma quan es va 
pronunciar a favor 
del ‘sí’ al Parlament

El PSC tolera a Granollers    
la declaració sobiranista   
que va rebutjar al Parlament

L’abstenció socialista permet aprovar la moció de CiU, ICV-EUiA i Acció Granollers

Maria del Mar Sánchez, no 
troba contradicció entre la 
declaració de l’executiva 
local a favor de la declaració 

sobiranista al Parlament, i el 
fet que ara s’hagi optat per 
l’abstenció. Sánchez, que va 
rebre una dura crítica del 
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