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que lidera el PSC per construir
un estat federal, es tractarà del
tema de la monarquia?
No crec que aquest sigui el tema
i no figura en la proposta que jo
he vist.

És compatible el federalisme
amb la monarquia?
Una cosa és l’organització d’un
estat i una altra, el sistema, no
tenen res a veure. El Canadà,
per exemple, és una monarquia
parlamentaria federal amb Isa-
bel II de monarca.

En l’hegemonia de la dreta de la
qual vostè parla en el llibre, hi
ha veus que apel·len a la neces-
sitat d’unitat de les forces d’es-
querra. N’és partidari?
Això és un tema antic i no sé
què vol dir unitat. Que l’esquer-
ra arribi a acords i vagi unida
em sembla bé com a principi.
Ara bé, si vol dir que ens disso-
lem tots i fem una cosa nova, ai-
xò és viure en un altre planeta,
perquè les sensibilitats són molt
diferents. L’esquerra és massa
plural per fer una unitat, no ho
ha aconseguit enlloc i sovint hi
ha sumes que resten. ■

“Clar i
català”
El president
Montilla està de
gira amb el seu
últim llibre, que,
per primer cop,
recull les raons
que el van por-
tar, com a cap
del govern, a
prendre algunes
de les decisions
més compro-
meses i polèmi-
ques durant un
període prota-
gonitzat, a més,
per l’arribada de
la crisi. El presi-
dent és ferm de-
fensor de la so-
cialdemocràcia i
sobretot de la
gamma de gri-
sos que hi ha en
tot debat. “Les
coses no són ne-
gres o blanques
com alguns ens
volen fer creu-
re”, lamenta, tot
i admetre la difi-
cultat del PSC
de fer arribar el
missatge ■ JO-

SEP LOSADA

Sóc partidari que l’esquerra
arribi a acords, però si unitat vol
dir que ens dissolem tots i fem
una cosa nova, això és viure en
un altre planeta

❝El problema no és que es parli de
la consulta o la independència, el
problema és que aquests temes
monopolitzen el debat i n’eviten
d’altres, quan hi ha un 23% d’atur

❝

El govern espanyol vol
condicionar una part de
les ajudes que reben els
agricultors i ramaders al
resultat d’un informe
d’Hisenda sobre el compli-
ment dels objectius de dè-
ficit per part de la Genera-
litat. Així consta en la do-

cumentació que es va
acordar divendres passat
en el Consell de Ministres,
on s’estipula que les trans-
ferències de fons de l’Estat
i de la UE estaran supedi-
tades a l’elaboració de l’in-
forme per part d’Hisenda
que podria “autoritzar o
no el pagament” de les aju-
des “en funció del dèficit
de les comunitats”.

El conseller d’Agricul-
tura, Josep Maria Pelegrí,
va recordar ahir que Cata-
lunya té competències ex-
clusives en agricultura i
que aquestes ajudes són
“un dret” legítim que no es
pot negar. Pelegrí va consi-
derar que privar aquests
fons mitjançant una “ar-
gúcia” legal és “irrespon-
sable i incoherent”. ■

L’Estat condiciona els
ajuts agrícoles al dèficit
Clara Pedret
BARCELONA

L’adhesió a l’Associació de
Municipis per la Indepen-
dència (AMI) finalment no
es debatrà en el pròxim ple
de l’Ajuntament de Barce-
lona, previst per a diven-
dres. El grup d’Unitat per
Barcelona (UxB), format
per ERC i Democràcia Ca-
talana, ha optat per no por-
tar la proposta a votació
davant la certesa que no te-
nia prou suports polítics
per tirar-la endavant.

Un gest de pragmatis-
me amb el qual la coalició
independentista pretén
evitar una derrota que
hauria pogut tenir lectures
i interpretacions perver-
ses per al procés sobiranis-
ta. “Ara no és el millor mo-
ment per aconseguir una
majoria i, en el context ac-
tual, això hauria pogut ser
utilitzat en contra del camí
encetat”, reflexionava ahir
el regidor republicà, Jordi
Portabella. Una posició
que, de retruc, també su-
posa un respir per als edils

de CiU, que, tot i que esta-
ven predisposats a donar
suport a la petició, prefe-
rien ajornar el debat.

La decisió de no portar
la proposta al pròxim ple
s’ha pres després dels con-
tactes que el mateix Porta-
bella ha fet amb represen-
tants d’entitats sobiranis-
tes, incloent-hi l’AMI, du-
rant el cap de setmana. Al-
hora també han discutit
sobre possibles fórmules
alternatives per visualit-
zar el suport polític de Bar-
celona a l’entitat. ■

a La falta d’una majoria política per aprovar-ho ha estat el
detonant a La decisió s’ha pactat amb entitats sobiranistes
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Portabella renuncia
a proposar l’ingrés
de Barcelona a l’AMI

El lider d’ERC Jordi Portabella durant una trobada amb l’alcalde Xavier Trias ■ ACN
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