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Q
ue el PP hagi admès a trà-
mit aquesta setmana la 
iniciativa legislativa po-
pular (ILP) –després de 

promoure-la intensament– per im-
posar les corrides de toros a 
Catalunya és perfectament cohe-
rent amb el que està fent en una infi-
nitat de fronts. Es tracta de deixar 
clar qui mana i erosionar el poder 
autonòmic. La retòrica identitària 
del text de la iniciativa sobre els to-
ros no deixa lloc a cap dubte sobre 
quina és l’Espanya que desitgen al-
guns.
 La sorpresa es va produir amb 
una altra ILP, en aquest cas la pro-
moguda per la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca. Les sorolloses 
actuacions de la plataforma, junta-
ment amb el suïcidi d’un matrimo-
ni de Calvià angoixat per un immi-

nent desnonament, van forçar el PP 
a acceptar la iniciativa. Al fer el con-
trari del que volien fer, els populars 
la van encertar.
 Per dos motius. El primer, i obvi, 
és que es tracta d’un problema que 
produeix un enorme dolor a molts 
milers de ciutadans. En segon lloc, 
per una qüestió de, diguem-ne, ur-
banitat democràtica. Des del meu 
punt de vista, existeix el deure d’exa-
minar una proposta que ve directa-
ment dels ciutadans i que compta 
amb moltíssimes més firmes de les 
exigides per llei. Si el PP aplaudeix 
la ILP dels toros (550.000 firmes) no 
era just rebutjar la de les hipoteques 
(1.400.000).
 En aquest punt, no obstant, cal 
subratllar alguns elements.
 El fet d’acceptar a tràmit una 
ILP no té per què suposar que s’ha-

gi d’aprovar tota o en part. Tampoc, 
és clar, el contrari. Són els represen-
tants dels ciutadans, és a dir, els le-
gisladors, els que han de decidir so-
bre les idees que inclou la ILP. Les 
Corts, i no cap plataforma, és a qui 
correspon elaborar i posar en mar-
xa les mesures. 
 Pel que fa al rescat dels ciutadans 
que no poden pagar la hipoteca, si 
bé evidentment s’ha de mirar de pal-
liar la present tragèdia social, certes 
formes d’argumentar-ho resulten 
inquietants, ja que tendeixen a dilu-

ir o a evaporar la responsabilitat in-
dividual.
 És absolutament cert que hi ha 
estaments que són més responsa-
bles que d’altres –molt més– del dal-
tabaix econòmic que patim. És cert 
que la llei hipotecària espanyola es-
tà desequilibrada a favor dels in-
teressos de les entitats financeres. 
I també que hem invertit milions i 
més milions dels diners de tothom 
en el rescat de bancs i caixes, perver-
tint així la llei econòmica que asso-
cia risc i benefici per la via d’invocar 
el mal menor.
 No obstant, tot això no pot fer-nos 
oblidar que quan un contracta una 
hipoteca ho fa lliurement, i que ha 
de saber quina firma i les conseqüèn-
cies que pot comportar. Esperem que 
les amargues experiències d’avui ens 
serveixin de lliçó per al futur.
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EL CONSISTORI SOSPITA QUE VA OBTENIR INFORMACIÓ INTERNA

Girona declararà persona no 
grata la delegada del Govern

FIDEL MASREAL
BARCELONA

L’
Ajuntament de Girona 
sembla decidit a anar a 
la guerra contra la mà-
xima representant del 

Govern central a Catalunya, María 
de los Llanos de Luna. A proposta de 
la CUP i amb el suport del govern lo-
cal de Convergència i Unió, la capi-
tal gironina declararà persona no 
grata Llanos de Luna en el pròxim 
ple municipal, per haver portat als 
tribunals la contractació de trens 
per part del consistori per a la mani-
festació de la Diada. El jutge va aca-
bar estirant les orelles de tots dos 
contendents per fer un ús partidis-
ta del cas. Però no només es tracta 
que es declari persona no grata Lla-

L’ajuntament no 
descarta denunciar-la 
per un presumpte cas 
de prevaricació

CiU recolza la CUP 
i denunciarà Llanos 
de Luna pel seu atac 
contra el sobiranisme

nos De Luna, sinó que el consistori 
podria recórrer a la via judicial per 
denunciar per prevaricació la dele-
gació del Govern si es confirma que 
ha obtingut de forma il·lícita infor-
mació interna del consistori sobre 
la contractació dels trens per assis-

tir a la manifestació de l’Onze de Se-
tembre.
 L’equip de govern municipal sos-
pita que la delegada podria haver 
accedit a un esborrany d’acord lo-
cal sobre la contractació dels com-
bois. Un esborrany, que, segons van 
explicar fonts municipals, s’identi-
fica amb un codi alfa-numèric, a di-
ferència del text que es va fer públic 
i que estava identificat amb un codi 
de barres.

ACCÉS A UN TEXT INTERN / ¿Com va po-
der disposar Llanos de Luna d’aquest 
esborrany? Aquesta és la pregunta 
que es fa el grup municipal de CiU i 
que ha traslladat ja formalment a la 
Delegació del Govern perquè acla-
reixi els fets. L’ajuntament  assegu-
ra que a l’expedient que Llanos de 
Luna va utilitzar per denunciar ju-
dicialment el consistori hi va incor-
porar aquest esborrany.  

 El jutge va sentenciar que el con-
sistori es va extralimitar en les seves 
competències, però també va acu-
sar la delegació de «malgastar» re-
cursos judicials en un cas que sabia 
que tindria «poca o nul·la» transcen-
dència jurídica. El jutge va imposar 
a les dues parts que es fessin càrrec a 
parts iguals de les costes del procés.
 El conflicte és una mostra més 
del xoc institucional obert entre la 
delegació i diversos municipis de 
perfil sobiranista, tant per l’ús ex-
clusiu de la senyera com per la de-
cisió d’alguns ajuntaments de de-
clarar-se territori català lliure, com 
és el cas de Llançà, Celrà i Vidreres, 
contra els quals ha presentat re-
curs. La vicepresidenta del Govern 
català, Joana Ortega, va proposar 
ahir suprimir la Delegació del Go-
vern espanyol perquè sembla que 
«no té cap altra ocupació que anar 
perseguint banderes». H

33 Llanos de Luna, en un acte celebrat el mes de desembre passat a la Delegació del Govern.
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ICV-EUiA es va negar ahir al Par-
lament a firmar la ponència que 
posarà en marxa la tramitació de 
la llei de consultes. Malgrat haver 
votat a favor de la declaració de 
sobirania, els ecosocialistes van 
posar com a condició que tot el 
que està relacionat amb la con-
sulta s’abordi en una comissió. 
Entenen que, si no és així, CiU i 
ERC capitalitzaran el procés. Na-
cionalistes i republicans s’hi van 
negar al·legant que una comissió 
endarreriria la norma.
 Així, ICV-EUiA ha estat l’únic 
grup, juntament amb el PPC i 
Ciutadans, que no ha recolzat 

la ponència. Per contra, el PSC, 
que va votar en contra de la de-
claració, es va sumar ahir a la po-
nència juntament amb CiU, ERC 
i la CUP. Els socialistes van justi-
ficar el seu suport en la voluntat 
de vetllar per la legalitat del pro-
cés. Avui es registrarà la ponèn-
cia conjunta i dimarts la Mesa del 
Parlament rebrà la proposta. A 
partir de llavors, tots els grups po-
dran participar en el debat d’una 
llei que CiU i ERC volen aprovar 
abans de l’estiu.
 D’altra banda, el Govern va 
anunciar ahir el nomenament 
d’Albert Royo com a secretari ge-
neral del Consell de la Diplomà-
cia Pública, un òrgan que con-
tribueix a difondre la imatge de 
Catalunya a l’estranger. Royo, ex-
secretari d’Exteriors amb el tripar-
tit a proposta d’ERC, va explicar 
ahir: «S’ha d’informar la societat 
internacional que el procés català 
serà democràtic i tranquil». H

TRAMITACIÓ
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consultes

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’excap d’Exteriors del 
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