
3:43 

 

324cat:  
El xat començarà aquest dimecres a les 11.00 hores. Ja podeu enviar les vostres preguntes.

  

10:59 

 

324cat:  
Ja tenim aquí l'Enric Millo, portaveu del PPC al Parlament. Enric Millo, bon dia!

  

10:59 

 

Enric Millo (PPC): 
Molt bon dia !! 

  

10:59 

 

324cat:  
Comencem. La primera sobre CiU...

  

11:00  Comment From Marc  
Bon dia senyor Millo. Realment creu que CiU està canviant de discurs d'unes setmanes cap aquí? 
  

11:00 

 

Enric Millo (PPC):  
Aparentment si, però no en tinc pas la certesa

  

11:01  Comment From Carles  
Bon dia. No creu que les campanyes electorals podrien durar màxim una setmana i es podria limitar en ple 
segle XXI de debó la despesa que es genera durant les campanyes? 
  

11:02 

 

Enric Millo (PPC):  
Efectivament, gastem massa diners en campanya electoral tots els partits.., és necessari retallar 
despesa i durada de les campanyes. la nova llei electoral és una oportunitat per regular-ho a 
Catalunya. 
 

  



11:02  Comment From Anna  
Bon dia. Per què li sembla tan malament l'escrache i en canvi li sembla tolerable prometre coses en 
campanya que després no es compleixen? 
  

11:02 

 
  
  

11:05 

 

Enric Millo (PPC):  
Anna, defenso el dret de tothom a manifestar-se, però no puc acceptar la intimidació ni la coacció, 
em sembla antidemocràtic. Evidentment les promeses en campanya s'han de complir, però 
considero que no són coses que es puguin barrejar 

  

11:05  Comment From Angel Vergara  
Buenos días! Usted que está en el Parlamento, sabría dar alguna explicación a por qué Catalunya aún no 
tenemos los presupuestos? No sería adecuado tenerlos para poder trabajar en salir de la crisis? 
  

11:07 

 

Enric Millo (PPC):  
Un Gobierno sin presupuestos no puede gobernar, y esto es lo que está pasando actualmente en 
Catalunya. CiU depende absolutamente de los caprichos de ERC y esto está perjudicando 
gravemente los catalanes. Catalunya es hoy en dia la única Comunidad Autónoma cuyo Gobierno 
no ha elaborado ni tan sólo un proyecto de presupuestos para 2013 

  



11:07  Comment From Guest  
Bon dia. No hi ha pressupostos perquè no hi ha consulta. No hi ha consulta perquè no hi ha pressupostos. 
on acaba aquest cercle? 
  

11:09 

 

Enric Millo (PPC):  
ERC diu que si no hi ha data de consulta no hi hauran pressupostos, i CiU contesta que si no hi han
presupostos no hi haurà consulta..., és un bucle diabòlic en el que el Govern està atrapat, i mentres 
tant tota la feina per fer, la situació és molt perjudicial per als catalans 

  

11:09  Comment From Carlos Lopez  
Si usted fuera presidente de la Generalitat, Cual sería su primera medida?
  

11:11 

 

Enric Millo (PPC):  
Carlos , la primera medida de mi Gobierno consistiria en aprobar un Plan Especilal de emergencia 
para reactivar el empleo, con especial atención a los jóvenes y a laspersonas que llevan más 
tiempo en el paro, esta seria (y no otra) mi PRIORIDAD !! 

  

11:11  Comment From Nofelet  
Per què defenseu prohibir la consulta sobiranista enlloc de promocionar el "no"?
  

11:12 

 
  
  



11:13 

 

Enric Millo (PPC):  
Defensem fer les coses legalment i entre tots... 
A Catalunya ja tenim una llei de consultes no refrendàries que el Govern català no vol utilitzar per 
consultar-li res als catalans... 
 

  

11:14 

 

Enric Millo (PPC):  
Tenim unes regles del joc que vam acordar entre tots els espanyols, catalans inclosos, i si les 
volem modificar (que podem fer-ho), ho hem de fer entre tots, dialogant , sense trencar. 

  

11:14 

 

324cat:  
Encara sobre aquesta qüestió...

  

11:14  Comment From Marc  
Bon dia. Li seré clar i espero que vostè també. Està vostè a favor del dret a decidir dels pobles? Com 
imagino que esquivarà la pregunta l'hi en faré una altre. Creu que un ciutadà de les illes Canàries ha de 
decidir si jo vull ser o no espanyol? Gràcies. 
  

11:17 

 

Enric Millo (PPC):  
El dret internacional reconeix el dret d'autodeterminació dels pobles oprimits, ocupats i les 
colònies..., com a català i espanyol que sóc, no em considero oprimit , ni ocupat, ni em considero 
una colònia, ja que fa 35 anys ens vam autodeterminar de manera acordada mitjançant la nostra 
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya... 
 

  

11:19 

 

Enric Millo (PPC):  
No es tracta de que ningú de Canàries ni d'Extremadura ni de Galicia..., decideixi el que tu vols ser 
Marc, es tracta de que allò que em construit junts ho puguem modificar també junts, sense trencar 
la convivència ni generar crispació social. No estic a favor dels processos "unilaterals" sino del 
diàleg i la negociació. 

  

11:19 

 

324cat:  
La Beatriz posa un nom sobre la taula...

  



11:19  Comment From Beatriz  
Las amenazas del coronel alamán a Cataluña deberian estar sancionadas, porque no lo estan?
  

11:25 

 

Enric Millo (PPC):  
Las declaraciones de un Coronel RETIRADO del ejército deben considerarse en el ámbito privado 
de su libre derecho de opinión y de expresión. No comparto esa opinión. 

  

11:25  Comment From Marta  
Què li diria a un farmacèutic que porta mesos sense cobrar el que li deu la Generalitat?
  

11:26 

 

 
  
  

11:27 

 

Enric Millo (PPC):  
Que lamentablement és víctima de la deficient gestió de tresoreria de l'actual Govern de 
Catalunya.., malgrat aixó, l'Estat Espanyol és la garantia de que el deute farmacèutic es cobrarà, 
gràcies al pla de pagament a proveïdors i el fons de liquiditat per ajudar la Generalitat a fer front 
als seus impagats. 

  

11:27  Comment From Esther  
Bon dia, Sr. Millo. Pregunta molt i molt concreta, està a favor de l'objectiu de la PAH? I no estic referint-
me a com ho està intentant d'aconseguir,sinó l'objectiu. Gràcies 
  



11:29 

 

Enric Millo (PPC):  
Comparteixo absolutament les inquietuts de la PAH, cal legislar mesures de protecció dels afectats 
i evitar que es produexin aquestes situacions injustes... 

  

11:30 

 

Enric Millo (PPC):  
Per aquest motiu el Govern del PP ha aprovat ja dos Reals Decrets LLei amb mesures concretes i 
ha presentat un projecte de llei amb aquesta finalitat, que juntament amb el text de la ILP de la 
PAH permetran un nou marc normatiu a Espanya en benefici de tots els consumidors. 

  

11:31  Comment From Angel Vergara  
Quan es parla de nou model de finançament per a Catalunya, pensa que necessitem un no model, quin 
model proposa el seu grup? Gracies. 
  

11:33 

 

Enric Millo (PPC):  
Cal un nou model de finançament que no limiti la capacitat de crèixer i de competir de l'economia 
catalana... 
el nou model ha de ser més just i equilibrat que l'actual... 
ha de permetre una solidaritat finalista i el respecte al principi d'ordinalitat... 
incrementar la cistella d'impostos i la capacitat normativa. En definitiva un nou model singular per 
Catalunya, dins de la LOFCA i acordat amb la resta de les CCAA. 

  

11:33  Comment From Ester  
creuque el sr. Mas hauria d'acceptar la via de negociació de l'IRPF 100%?
  

11:35 

 

Enric Millo (PPC):  
Ester, el que crec és que el Sr. Mas hauria d'acceptar obrir un diàleg sincer amb el Govern 
d'Espanya per acordar un nou model de finançament que sigui millor per Catalunya, i abandonar la 
posició radical maximalista que ha adoptat juntament amb ERC. 

  

11:36  Comment From Joan Planas  
En el que voste anomena deficient gestio de tresoreria de la Generalitat, el govern del seu partit a Madrid 
no hi te res a veure ? 
  



11:37 

 

Enric Millo (PPC):  
No. la responasabilitat de la gestió de tresoreria del Govern Català és exclusiva del Govern Català. 
No es pot donar la culpa als altres. 

  

11:37  Comment From Mariona Serra  
Què li sembla que a Catalunya hi ha hagi dos presidents? un al Govern, Artur Mas, i un a l'omra, Oriol 
Junqueras? 
  

11:37 

 
  
  

11:39 

 

Enric Millo (PPC):  
Es un autèntic disbarat, el Sr. Junqueras és "oficialment" el cap de l'oposició, però realment li tapa 
les vergonyes al Govern cada dia, i l'ajuda a "No Governar" . 

  

11:39  Comment From Alan  
Bon dia! No creu que amb el descontentament ciutadà envers la política fora bo un canvi de la llei electoral 
amb llistes obertes? Em refereixo tant a Catalunya com a Espanya. Gràcies. 
  

11:41 

 

Enric Millo (PPC):  
Sí. Fa temps que defenso una reforma de la llei electoral en aquest sentit. De fet, Catalunya podria 
tenir ja la seva pròpia llei electoral, l'estatut d'Autonomia ens ho permet, però no s'ha volgut fer 
mai. Ara tenim una oportunitat que no cal desaprofitar. 

  



11:41  Comment From Miriam   
El govern de la Generalitat diu que la prioritat de Catalunya és la consulta i al mateix temps teniam 
800.000 aturats. Què hem d'esperar els aturats del nostre Govern? 
  

11:43 

 

Enric Millo (PPC):  
Miriam , entenc el que em dius.., és lamentable que el Govern de CiU no tingui com a prioritar 
lluitar contra la crisi i promoure la creació d'ocupació. Crec que a Catalunya cal una Gran 
mobilització social per exigir al Govern que prioritzi la sortida de la crisi i la lluita contra l'atur, 
aquest és el principal problema que tenim, i el Govern dorm a la palla ! 

  

11:44  Comment From Víctor  
Bon dia Enric Millo, com a peó de fàbrica li vull fer una pregunta i es la següent: Com podeu invertir 
diners públics en la despesa militar i a la tortura animal com la tauromàquia, m'entres la gent es queda 
sense casa o es suïcida? 
  

11:45 

 
Atur 
  
  

11:45 

 

Enric Millo (PPC):  
Considero que no es poden barrejar unes coses amb les altres...

  

11:46 

 

Enric Millo (PPC):  
El Govern de Catalunya gasta diners en assumptes que no responen a cap necessitat, en lloc 
d'invertir-los en donar solucions al problema de l'atur. 

  



11:47  Comment From Marc C  
Bon dia. Pel que fa a la proposta d'Alicia Sánchez Camacho de reduir el nombre de diputats presents al 
Parlament de Catalunya; vostè hi està a favor o en contra? 
  

11:49 

 

Enric Millo (PPC):  
Absolutament a favor en la reducció del nombre de diputats, passar de 135 a 100 diputats. Ja ho 
hem proposat en la ponència de la nova llei electoral de Catalunya al Parlament, però "tota" la 
resta dels partits polítics catalans s'han pronunciat ja en contra. 

  

11:49  Comment From Guillem  
Podria explicar perquè el seu partit va recórrer punts de l'Estatut català i en els mateixos punts (redactat 
similar) d'altres estatuts no ha dit ni mu? No creu que aquestes accions denoten catalanofobia en el si del 
PP? 
  

11:50 

 
  
  

11:53 

 

Enric Millo (PPC):  
L'origen d'aquest problema radica en la manera com es va iniciar el debat de la reforma de l'Estatut 
de Catalunya, amb un pacte "excloent" del tripartit (pacte del tinell) amb el vist i plau posterior de 
CiU per deixar fora del debat al PP Català. Aquesta manera de fer les coses, clarament 
antidemocràtica va pervertir l'esperit de consens que era necessari per fer una autèntica reforma 
entre tots. 

  



11:53 

 

324cat:  
Dues últimes preguntes...

  

11:53  Comment From Guillem  
Fins on és capaç d'arribar el PP per tal d'evitar al consulta d'autodeterminació?
  

11:54 

 

Enric Millo (PPC):  
Crec que no caldrà anar gaire lluny. Si no hi han pressupostos no hi haurà consulta sino eleccions 
anticipades. 

  

11:55 Comment From Carlos Lopez 

 
Cree que habrá elecciones de nuevo este año en Cataluña? sería bueno para los catalanes? 
  
  

11:56 

 

Enric Millo (PPC):  
Seria muy perjudicial para los catalanes convocar este año elecciones anticipades...

  



12:01 

 

Enric Millo (PPC):  
La actual situación genera gran inestabilidad, lo cual perjudica la economia , y nos aparta del 
objetivo de la recuperación y la creación de empleo. El Gobierno de Catalunya deberia ponerse a 
trabajar y tomar ejemplo del Gobierno de España, trabajando juntos, concentrandose en las 
reformas necesarias para salir de la crisis y favorecer la creación de empleo. La situación es de 
emergencia económica y social, y la prioridad debe ser esta. Tenemos que salir de la crisis y el 
Gobierno catalán debe centrarse en ello , abandonando definitivamente el camino de la ruptura y la 
separación del conjunto de España.  
Juntos podemos !! 

  

12:01 

 

324cat:  
Acabem el xat amb l'Enric Millo (PPC) amb moltes preguntes acumulades. Moltes gràcies per la 
teva participació! Com ha anat l'experiència amb els nostres usuaris? 

  

12:02 

 

Enric Millo (PPC):  
Ha estat molt interessant, se m'ha fet molt curt. m'ofereixo a repetir... moltes gràcies a tots els que 
han participat en aquest xat, resto a la vostra disposició també en el meu facebook i twitter. Una 
abraçada a tots !! 

  

12:02 

 

 
  
  

12:02 

 

324cat:  
Gràcies també a tots els usuaris per la seva participació! 

  

 


