Artur Mas: "La Generalitat té competències per
conèixer l’opinió de la gent i és plenament
democràtic i legal"
Mas, Ortega i Rigau asseguren que no van rebre cap requeriment formal un cop la consulta va
canviar de format i que tampoc van rebre cap requeriment judicial mentre el procés participatiu
es va allargar del 9N al 25N
06-02-2017.- El president del Partit Demòcrata (PDeCAT) i 129è president de la
Generalitat, Artur Mas, ha defensat la legalitat del procés participatiu del 9 de novembre
perquè "la Generalitat té competències per conèixer l'opinió de la gent i és plenament legal i
democràtic". El president Mas ha desgranat cada una de les accions portades a terme pel
Govern de la Generalitat per canalitzar logísticament el procés participatiu juntament els
gairebé 42.000 voluntaris del 9N i n'ha defensat la seva legalitat. "El Tribunal Constitucional va
suspendre la consulta a instàncies del Govern espanyol; sense aquest recurs podríem haver fet
la consulta amb les garanties perquè hi eren", ha concretat Mas, tot afegint que el recurs va
obligar a "canviar el format", passant a ser un procés participatiu, "sense renunciar a l'objectiu
de saber quanta gent hi havia a favor i en contra de la constitució d'un Estat català,
independent o no, canviant el format". El president Mas, l'exvicepresidenta i exconsellera de
Governació, Joana Ortega, i l'exconsellera, Irene Rigau, han declarat avui en el primer dia el
judici pel 9N que ha tingut lloc al Tribunal Superior de Justícia. En resposta als advocats de la
defensa, Artur Mas ha recordat que "ni jo ni cap membre del Govern vam ser formalment
requerits" i que en la providència del Tribunal Constitucional dels dies previs al 9N "la voluntat
explícita d'advertir-nos personalment de les conseqüències legals de no suspendre el 9N, no hi
era". Mas ha recordat que el "9N no era un caprici, sinó que tenia arrels profundes i
democràtiques" i que el canvi de format permetia seguir complint amb el "mandat d'acords
parlamentaris de grans majories i de molts programes electorals avalats pel vot a les urnes".
Després del president Mas, ha declarat l'exvicepresidenta Joana Ortega, argumentant que en
cap cas va rebre cap notificació formal del Tribunal Constitucional: "Ni jo, ni ningú del
Departament va rebre cap mandat, ni requeriment per part del Tribunal Constitucional".
L'exvicepresidenta Ortega ha subratllat el paper dels voluntaris perquè el procés participatiu fos
un èxit i ha negat categòricament que hi hagués implicació per part de la funció pública "No hi
va haver cap funcionari implicat en l’execució del 9N. Hi va haver un molt nombrés col·lectiu de
voluntaris", ha apuntat Ortega, que ha ratificat aquest punt amb el canvi de format del 9N, de
consulta a procés participatiu. "En la consulta hi havia un òrgan administratiu de control; en el
procés participatiu, no", ha assegurat. Ortega ha reblat que no es pot considerar "un acte
delictiu i menys criminal -com a membre d'un Govern- fer allò que és essència de la
democràcia, que és escoltar la gent". L'última en declarar ha estat l'exconsellera
d'Ensenyament Irene Rigau. L'exconsellera i actual diputada al Parlament ha recordat que els
centres educatius acostumen a acollir celebracions i activitats del teixit associatiu d'arreu del
país. "Qualsevol iniciativa d'àmbit social es pot portar terme informant els directors dels
instituts", ha afirmat. En resposta a les preguntes de l'advocat de la defensa, sobre si els
directors dels centres demanen que se'ls deixi per escrit i signat a qui es deixa les
instal·lacions, Rigau ho ha negat perquè "saben qui és el titular de l'edifici". "L’ús social dels
equipaments és una regulació creada perquè els centres puguin utilitzar-se fora de l’activitat
lectiva", ha apuntat Rigau. "Mai vaig tenir consciència de cometre cap delicte, vaig tenir tota la
tranquil·litat de consciència", ha subratllat.
Els fiscals catalans i la durada del 9N

Durant les qüestions prèvies, la defensa del president Mas Joana Ortega i Irene Rigau ha
recordat que l'informe elaborat per la Junta de Fiscals de Catalunya, i que no apreciava cap
indici de delicte, "va ser acceptat com a prova per part de l'anterior jutge instructor, però
posteriorment amb un recurs del Ministeri Fiscal va ser desestimat". L'exvicepresidenta Joana
Ortega s'ha referit a la durada del procés participatiu, ja que durant els dies posteriors al 9 de
novembre -fins al dia 25 del mateix mes- cap instància judicial va evitar que es continués
votant: "No vam rebre cap requeriment de cap instància judicial per aturar el procés
participatiu". "Si era un delicte tan evident, com pot ser que ni el Tribunal Constitucional, ni cap
altre tribunal, ni cap òrgan de la Fiscalia fessin res per evitar-ho?", ha afegit Artur Mas,
agregant que "ni tan sols el fiscal de guàrdia, present en aquesta sala, no va fer cap actuació
per impedir que es fes el 9N".

