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El president del Govern, Maria-
no Rajoy, no va voler revelar ahir
si intervindrà en el debat del Con-
grés del dia 8 d’abril sobre la pro-
posta del Parlament que recla-
ma la competència de convocar
un referèndum, i va assenyalar
que l’important no és qui ho fa-
ci, sinó el missatge que es doni.

«El que es pretén fer (amb la
proposta de referèndum) supo-
sa privar el conjunt dels espa-
nyols d’un dret tan fonamental
com és el de decidir el que volen
que sigui el seu propi país», va dir
Rajoy. En aquesta línia, insistí
que no hi haurà consulta el 9-N,
i que les decisions que afectin el
conjunt d’Espanya han de ser pre-
ses pel conjunt dels ciutadans.

«No puc dir-li a ningú que no
vull que estigui a la UE, que per-
di l’euro i que es quedi fora dels
tractats nacionals, perquè em
sembla absurd en els temps que
vivim», va dir. «El poble català i
la resta d’espanyols s’han barre-
jat, tenen la mateixa sang, tenim
totamenaderelacionsicreiemque
podem tenir futur en un món on
cada vegada hi ha més integració
i més unió», afegí.

Sang i hemoderivats
El president de la multinacional
catalana Grifols, Víctor Grífols, va
explicitar ahir el seu suport al pre-
sident Mas. El dirigent de l’em-
presa d’hemoderivats va inclou-
re un inesperat missatge durant
la inauguració d’una nova plan-
ta. «Sé que ho està passant difí-
cil. Té determinació. Tiri enda-
vant. No s’arronsi». El missatge
d’aquest empresari cobra im-
portància, ja que és el tercer pro-
ductor mundial de medicaments
biològics derivats del plasma –va
guanyar 345,6 milions l’any pas-
sat i va tancar 2013 amb una xi-
fra de negoci de 2.741,7 milions,
un 92,4% d’ells a l’estranger. La
companyia dóna treball a unes
13.300 persones a tot el món, més
de 10.000 d’elles a Nord-amèri-
ca i 2.650 a Espanya.
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Rajoy reitera que no hi haurà consulta i
que ha de decidir ‘tot el poble espanyol’
El president Mas
aconsegueix, de la mà
de la farmacèutica
Grífols, el gran suport
empresarial que
cercava per al procés

Europa Liberal augura desinversions a Catalunya
■ Un estudi realitzat pel projecte
‘Europa Liberal’, que admet ser con-
trària a la secessió, sobre les con-
seqüències econòmiques que po-
dria tenir per a Catalunya l’even-
tual independència d’Espanya
alerta que hi pot haver desinver-
sions econòmiques aviat si no
s’atura el procés sobiranista .

«Si no es dóna ràpidament un
senyal i s’arriba al límit d’octubre
i novembre, l’inversor haurà de
prendre decisions», va dir Richard
Onses, promotor junt amb Fran-
cisco Llamas de l’estudi d’Europa
Liberal.

Onses explicà que l’inversor
pren les decisions setmanes o me-
sos abans que les prengui el polí-
tic, per la qual cosa vaticina que si
es manté la incertesa i no fa mar-
xa enrere en el procés sobiranis-

ta, «de manera imminent hi haurà
desinversions».

Baixar del burro al setembre
« Encara que baixaran del burro al
setembre, nosaltres veiem ja com
a gairebé irreversible que de tota
manera hi hagi empreses que mar-
xin», va manifestar Onses, i va
calcular un descens del 10% del PIB
a Catalunya en els pròxims tres
anys, «passi el que passi al final».

Els impulsors de l’estudi consi-
deren que la independència de
Catalunya minvaria el PIB espanyol
en un 3%, mentre que, si no es
produeix la secessió però s’allar-
ga el debat molt de temps, podria
perdre al voltant de l’1%.

Malgrat considerar probable
«que s’arribi a declarar la inde-
pendència de forma unilateral du-

rant unes hores o uns dies», l’in-
forme sosté que la mera possibi-
litat que el Parlament estudiï
aquest extrem ja genera dubtes en-
tre les empreses. Per això «hi ha
empreses nord-americanes que ja
estan introduint clàusules que
diuen que qualsevol contracte
quedarà nul en cas d’independèn-
cia». Per a l’estudi, els autors diuen
haver consultat 52 persones, en-
tre les quals hi ha des d’Alejo Vidal-
Quadras, fins a Mario Conde, Ma-
nos LImpias y la Asociación de Mi-
litares Españoles.

Més suports empresarials
La Unió d’Empresaris d’Hostaleria
i Turisme de la Costa Brava va de-
cidir ahir per unanimitat en la seva
assemblea adherir-se al Pacte Na-
cional pel Dret a Decidir.
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CATALUNYA D’Espanya i Catalans vol explicar ‘la veritable història catalana’.
L’entitat pretén informar la ciutadania del fet que ‘mai ningú ha mort
per defensar el separatisme, i sí per defensar Espanya i la seva unitat’.

Els díscols
del PSC,

‘desemparats’

■ La Mesa del Parlament va eme-
tre ahir un informe jurídic en
què recorda als tres diputats
díscols del PSC que «no pot in-
terferir» en el funcionament
intern dels grups, així com que
tampoc existeix el dret que siguin
portaveus en una comissió o un
debat determinat. Els díscols
del PSC Joan Ignasi Elena, Mari-
na Geli i l’ebrenca Núria Ventu-
ra van sol·licitar a la Mesa aquest
informe perquè els detallés les
opcions legals que els empara-
ven per corregir la seva situació
«anòmala», que podria, segons
el seu parer, «vulnerar» els seus
drets com diputats i els dels ciu-
tadans que els han votat. Després
de trencar la disciplina de vot al
gener, en una votació sobre la
consulta sobiranista, els tres
van ser apartats pel PSC de tots
els càrrecs de representació
que ocupaven, se’ls va obligar a
canviar d’escó a l’hemicicle i no
poden presentar iniciatives par-
lamentàries.
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❞Sé que passa per una situació difícil,
president, però té determinació; així
doncs, tiri endavant i no s’arrugui
Víctor Grífols President de la companyia Grífols

❞Davant de les dificultats hi ha dues
opcions: acotxar el cap o enfrentar-
s’hi, tornar-ho a intentar i continuar
Artur Mas President de la Generalitat

El president Mas, amb el president de la farmacèutica Grífols, Víctor Grífols (esq.), que ahir inaugurà una planta a Parets del Vallès. ALEJANDRO GARCÍA/EFE


