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Compromís indestructible
Barack Obama i Benjamin Netanyahu encaixen les mans ■ LARRY DOWNING / REUTERS EUROPA - MÓN, P12
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Cants de sirena
ESQUER · Símptomes a Barcelona i Madrid per refer ponts a Catalunya FUTUR · El
Consell de Política Fiscal i Financera podria marcar avui un canvi de to ■ P4,5

Lluís Foix
PERIODISTA

PRESIDENT
DE LA FUNDACIÓ
CATALUNYA ESTAT

Jaume
Vallcorba

PRESIDENT DE
L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE
MUNICIPIS (ACM)

Miquel Buch
Miquel
Sellarès
PERIODISTA

Josep M. Vila
d’Abadal
PRESIDENT DE L’AMI

FILÒSOF I MÚSIC

Bernat Dedéu

Jaume Clotet
PERIODISTA

Vicent
Sanchis
PERIODISTA

Ramon Carner
PRESIDENT
DEL CERCLE CATALÀ
DE NEGOCIS

MEMBRE DEL COMITÈ
EXECUTIU DE L’ACM

Ferran Civit

Anna Figuera
PERIODISTA

ENGINYER

Joaquim
Coello

Què ha de fer el govern davant un eventual acostament de l’Estat? P6,7

Usuario
Rectángulo



| Política | 7EL PUNT AVUI
DIJOUS, 21 DE MARÇ DEL 2013

Lluís Foix Periodista

Un pedaç al contenciós

de maniobra. Tampoc té diners i no sap
on manllevar-los. El discurs cap al dret a
decidir no arregla les carències de liqui-
ditat. El xoc de trens podria xafar el
comboi més petit. El gir del govern de
Mas és més perquè se sent escanyat que
per voluntat pròpia. La necessitat d’ar-
ribar a una pausa pot fer que Ra-
joy millori substancial-
ment el finançament de
Catalunya i Mas s’avin-
gui a ajornar la consul-
ta. Es pot apedaçar el
contenciós. Pe-
rò el conflicte
seguirà.

Arran de les confrontacions retòriques
i emocionals entre els governs de Cata-
lunya i d’Espanya, d’ençà de la manifes-
tació de l’Onze de Setembre i les poste-
riors eleccions del 25 de novembre, es
pot arribar a la conclusió que de tals ges-
tos se’n deriven tals accions. Per ara,
només paraules. El president Rajoy ac-
tua amb el silenci d’un buda mut i ina-
movible. Deixa que gent de la seva corda
parli i llanci velades amenaces contra
els interessos de Catalunya. Ell calla i
espera. Diu que no hi ha diners i que la
troica és la responsable de les retallades
i els ajustos.

El govern de Mas té menys capacitat

La independència no es ven
Josep M. Vila d’Abadal President de l’AMI

En relació amb el debat que s’ha volgut obrir aquests
darrers dies sobre una hipotètica oferta del govern
del PP que pogués frenar o aparcar definitivament el
procés sobiranista, la nostra posició és molt clara: la
independència de Catalunya no està en venda. Ras i
curt: el camí iniciat ara fa més d’un any per la majoria
de municipis catalans per convocar un referèndum
és imparable. Si l’executiu central vol aplicar la lega-
litat vigent –que ara no aplica– i proposar una millo-
ra del model de finançament per a Catalunya, hi es-
tarem d’acord, però això no farà que el país renunciï
als seus objectius nacionals.

Ja fa molt de temps que reclamem un model més
just que garanteixi una millor situació financera per
a la Generalitat, però seria una mica grotesc que allò
que el govern espanyol ens treu per la força de les se-
ves armes –Tribunal Constitucional, poder
executiu–, ara ens ho vulguin re-
tornar com a moneda de canvi
perquè Catalunya abandoni el
seu procés independentista. El
país no ha iniciat aquesta mobi-
lització per un percentatge eco-
nòmic més. La puta i la Ramoneta
ja són història.

Miquel Buch President de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)

Els cants de sirena ja no valen

res, espanyols.
Tenen credibilitat els mateixos mi-

nistres que trepitgen la nostra llengua,
que ataquen la nostra capacitat d’auto-
govern, que asfixien la Generalitat, que
alteren unes eleccions atacant el presi-
dent del nostre país. Com podem creure
aquells que fan mans i màni-
gues perquè el poble de
Catalunya no pugui
decidir? Ens creiem
que compliran, o
aquesta proposta no
deixa de ser un mirat-
ge després de saque-
jar un poble?

Les mesures que pugui proposar el go-
vern de Madrid podrien ser un gest per
voler millorar les relacions Catalunya-
Espanya. Malauradament, no només
arriben tard, sinó que formen part de
l’estratègia d’ofec econòmic, polític i so-
cial a la qual el govern de Madrid ha sot-
mès el nostre país.

Durant massa temps hem cregut i
treballat per una Espanya moderna,
comprensiva i sensible amb les necessi-
tats del poble català i sobretot respec-
tuosa davant l’esforç econòmic que els
catalans fem cada dia. I ara ja no ens va-
len els “cants de sirena” dels diferents
governs, tant de dretes com d’esquer-

Ferran Civit Membre del comitè executiu de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)

No hi ha marxa enrere

podem romandre més sota la legalitat
espanyola, d’allà només podem accep-
tar que respectin la nostra voluntat, so-
ta l’empara d’un referèndum o una con-
sulta. I, si no ho permeten, tirar pel
dret. Res més. Només
ens respectaran i
tractaran com a
iguals quan tinguem
un estat propi, mai
abans sota la seva ju-
risdicció. És l’hora
de caminar mirant
endavant i no cap
al costat.

El nostre país està vivint un moment
excepcional, catalitzat per la voluntat
popular que va emergir als carrers de
Barcelona amb la culminació de la Mar-
xa cap a la Independència per la Diada
de l’any passat. Amb un procés pacífic,
democràtic, inclusiu i cívic, la nostra
gent va empènyer la classe política a as-
sumir el compromís de construir Cata-
lunya com un nou estat d’Europa. Per
tant, ara ja no hi ha marxa enrere. D’Es-
panya vindran cants de sirena, però
sempre ens han demostrat que, en lloc
de seduir-nos, sempre cauen en la
temptació de forçar-nos. O sigui, ja no

Jaume Clotet Periodista

Bou per bèstia grossa

el seu discurs és cada vegada més ferm i
coherent. En conseqüència, sense des-
activar el moviment cívic i sense desca-
valcar Artur Mas dels seus càrrecs insti-
tucionals i polítics serà difícil fer-nos
passar bou per bèstia
grossa. Vaticino que
l’objectiu de l’Estat
és i serà solucio-
nar aquests dos
obstacles. I aquí
serà on es lliurarà
la batalla els
pròxims
mesos.

La possibilitat, a hores d’ara força remo-
ta, que el PP opti per amagar el bastó i
oferir una pastanaga basada en una me-
na de pacte fiscal o un reconeixement de
la personalitat específica de Catalunya
no té cap possibilitat d’èxit mentre es
mantinguin els següents dos factors.
Primer, el bloc sobiranista social que ha
activat el procés polític es manté intacte
i sense esquerdes, i difícilment accepta-
ria un retrocés de CiU sense mobilitzar-
se ni passar-li la corresponent factura
electoral. Segon, però més rellevant en-
cara, el president Artur Mas no només
no ha donat mostres de feblesa, sinó que

No hi ha pacte sense traïció
Ramon Carner President Cercle Català de Negocis

Aquest país té una esperança que ningú té dret a fur-
tar. Quan diuen que Madrid vol negociar tinc una
sensació de déjà-vu. Ja al segle XIV els nostres dipu-
tats, a les nostres Corts, debatien que calia replante-
jar la relació amb Castella, perquè de Catalunya no-
més en sortien diners per finançar unes guerres que
empobrien els nostres avantpassats i perquè el rei de
torn no respectava prou les Constitucions catalanes.
Aleshores, com ha passat des de la Transició demo-
cràtica, l’autoritat espanyola ens oferia quatre en-
grunes, prometia respectar-nos i els catalans, me-
sells, tornaven a redós. I, així, anar fent. Els sona?
Espanya menteix un cop més. Els seus pactes són pa-
per mullat. Estic segur que el president Mas parla se-
riosament quan diu que no vol passar a la història
com un president traïdor al país. Catalunya li ha en-
carregat que ens guiï cap a l’estat
propi. L’únic pacte possible és el
que estableixi com i quan dei-
xem l’Estat, de la millor manera
per a tots plegats. Ens hi juguem
el futur i la nostra essència. Fa
molt que hem despertat de la le-
targia. El procés no té marxa en-
rere i el president ho sap.Mariano Rajoy i Artur Mas, el 8 de gener passat a Girona,

durant la inauguració del nou tram del TAV ■ ARXIU
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