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Oriol Junqueras insta la
ciutadania a mobilitzar-se Escòcia també
en defensa del pressupost farà un RUI?
OPINIÓ

Ramon Tremosa
Eurodiputat del PDeCAT
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a El vicepresident remarca el caràcter social dels comptes a Mas troba “indignant”
l’actitud del PP a Sáenz de Santamaría demana a Puigdemont que rectifiqui
Jordi Panyella
BARCELONA

Ha arribat el moment de la
gent. Molt abans del que la
mateixa gent hauria pensat, molt abans fins i tot
del que els polítics haurien
volgut. Ja fa temps que el
sobiranisme insisteix en el
missatge que l’ofensiva de
l’Estat contra el procés
d’independència només es
podrà superar si hi ha un
compromís ferm, decidit i
explícit de la ciutadania en
la defensa d’allò que aprovi
la classe política, ja sigui
el govern o la majoria independentista del Parlament, i ahir el vicepresident Oriol Junqueras va
llançar el primer repte en
aquest sentit.
El president d’ERC va
respondre a l’ofensiva del
govern espanyol de portar
el pressupost de la Generalitat al Tribunal Constitucional i a l’amenaça de
recórrer a la via penal si no
es respecta la decisió de
suspensió fent una crida a
la ciutadania perquè defensi el pressupost de manera directa i clara.
En un parlament davant del consell nacional
del partit, Junqueras va
presentar els comptes de
la Generalitat com una
eina que garanteix “el
dret” dels ciutadans a una
societat més justa, i com
una garantia també de “la
nostra dignitat col·lectiva”. És per això que el vicepresident del govern es va
mostrar “segur que els ciutadans defensaran els
pressupostos”.
Junqueras va obrir el
seu discurs insuflant optimisme en vista de la nova
ofensiva de l’Estat contra
el procés i va assegurar:
“Cada dia fem coses que
tothom deia que eren impossibles de fer.” En
aquest sentit, va repassar
la gestió del govern i va
parlar de l’anunciat tancament de la Model i del reforç de la plantilla de mestres a les escoles.

Oriol Junqueras, dirigint-se ahir als membres del consell nacional d’ERC ■ EFE
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“Estic del tot segur
que els ciutadans
defensaran el nostre
pressupost”

“Puigdemont ha de
reflexionar i adonar-se
que potser qui va
errat és ell”

Oriol Junqueras

Soraya S. de Santamaría
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“És una vergonya i
una indignitat que
el PP hagi portat el
pressupost al TC”

“El que cal defensar,
perquè està perseguit,
és el referèndum
i no el pressupost”

Artur Mas

Anna Gabriel

Junqueras va continuar avançant per aquest
terreny i va posar l’accent
en el caràcter social del
pressupost:
“Destinem
1.350 milions més a escoles, instituts i hospitals, i
a pagar els deutes amb les
famílies per naixements
de fills”, va dir Junqueras
amb la idea de difondre
que, més enllà del projecte
sobiranista, aquests pressupostos milloren el “dia a
dia” de la gent i que és per
això que cal defensar-los.
Quant a la decisió del
govern del PP de recórrer
contra la partida del pressupost que preveu diners

per a la celebració d’un referèndum, Junqueras va
retreure als populars que
no s’hagin plantejat impugnar uns comptes quan
algun govern autonòmic
ha dut a terme retallades.
La decisió de divendres
del govern de Rajoy també
va ser valorada ahir per
l’expresident de la Generalitat Artur Mas, que va
fer servir les paraules “indignitat” i “vergonya” per
referir-s’hi. En un acte per
presentar el PDeCAT a Balaguer, el president de la
formació va defensar que
els pressupostos de la Generalitat “han de preveure
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també millorar els processos electorals d’un país”. A
Balaguer, Mas va fer declaracions en clau de país, però també de partit, i va fer
una crida a enfortir el PDeCAT, perquè el procés “no
es pot culminar amb èxit
sense la centralitat política” que representa la formació que va rellevar Convergència.
A l’altre costat de l’arc
polític del sobiranisme, la
diputada de la CUP Anna
Gabriel va respondre a la
intervenció d’Oriol Junqueras a través de Twitter, on va escriure: “El que
cal defensar, perquè és de
majories, i perquè està perseguit, és el referèndum.
No aquests pressupostos.”
Uns comptes que la CUP
critica per falta d’ambició
en el terreny social.
Des del govern espanyol,
la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría va demostrar ahir, un cop més,
que la seva posició és inflexible. Es va dirigir a Carles
Puigdemont i el va convidar
a modificar conductes i a
actuar d’acord amb aquesta metàfora: “Quan un va
caminant i veu que tothom
li ve de cara, ha de reflexionar i adonar-se que potser
qui va errat és ell.” ■

imecres Theresa May va activar el Brexit i dimarts el
Parlament d’Escòcia va instar el govern de Nicola
Sturgeon a negociar un segon referèndum sobre la
independència. Un 53% dels diputats (l’SNP i els Verds) hi
van votar a favor, el mateix percentatge que representen
Junts pel Sí i la CUP.
El govern de Londres no veu clar el segon referèndum i
en vol començar a parlar després del final de les negociacions del Brexit. El govern escocès, en canvi, el vol celebrar
entre la tardor del 2018 i la primavera del 2019, abans no es
tanquin les negociacions. El moment del segon referèndum
serà molt més important que el 2014: molts escocesos europeistes que van votar contra la independència d’Escòcia
el 2014 per por de ser expulsats de la Unió Europea, ara hi
podrien votar a favor i fer decantar el resultat. Va ser el vot
massiu dels anglesos pel Brexit que els en va expulsar.
A Escòcia, el Brexit va perdre per 24 punts de diferència
(38% a 62%), mentre que a Anglaterra es va imposar per
un marge de 8 punts (54% a 46%). A Escòcia, la sensació
d’estafa dels escocesos de la “tercera via” és molt viva: ni
Londres ha complert les promeses de darrera hora de cessió de sobirania fiscal ni tampoc vol deixar que Escòcia
mantingui cap tipus de relació especial amb la UE, i nega
que pugui donar sortida al clar mandat democràtic escocès de mantenir-se a la UE. Com va explicar Sturgeon a
Brussel·les el 26 de juny del 2016, després d’un tour triomfal i rebuda per les més altes autoritats comunitàries, “el
remain a Escòcia va guanyar
Els astres tornen en tots els districtes electorals,
fins i tot als barris d’Edimburg
a alinear-se
que el 2014 més van votar confavorablement
tra la independència”.
A Brussel·les es veu amb simamb Catalunya
patia el segon referèndum escocès abans del Brexit, perquè
saben que una Escòcia independent, que seria reconeguda
immediatament a la UE –o bé li farien un fast track (‘carril
ràpid’) d’accés des de dins–, debilitaria Londres en la recta
final de la negociació. D’altra banda, una Escòcia independent il·lustraria molt gràficament el preu polític a pagar pel
vot anglès tan massiu contra la UE, tota vegada que Londres té una posició de força per sortir prou ben parada de
la negociació amb la UE (dèficit comercial anual amb la UE
de 100.000 milions d’euros, inversions financeres europees
a la City de Londres de 500.000 milions, lideratge en termes de seguretat...). Per això, el govern conservador de
Londres no vol obrir el front d’un segon referèndum a Escòcia fins que no tanqui les negociacions del Brexit.
The Economist deia aquesta setmana que el segon referèndum escocès “és tan legítim com el referèndum del Brexit”. Tot un toc d’atenció del setmanari econòmic i polític
més influent del món, que el 2014 va fer campanya en contra de la independència d’Escòcia, i avisa Theresa May que
si Escòcia tirés pel dret i convoqués unilateralment el referèndum la tardor del 2018 i Londres s’hi oposés, els tories
podrien perdre la batalla de la legitimitat democràtica. Així
s’havia expressat la líder dels conservadors britànics al
Parlament escocès, Ruth Davidson: “Si el govern escocès
convoca un segon referèndum, haurem de sortir al carrer
i guanyar-lo com el 2014; si Londres s’hi oposa, regalarem
l’hegemonia a l’SNP.”
Els astres tornen a alinear-se favorablement amb Catalunya: l’escenari més probable a Escòcia és un segon referèndum no pactat amb Londres. Si hi guanya el sí i Escòcia
és convidada a romandre a la UE des de dins, es crearà el
precedent més temut pel govern espanyol. Espanya, a mesura que augmenten les compres del BCE de deute públic
espanyol (un 50% del total el 2016), cada dia té més difícil
el vet a la UE a una Escòcia independent via RUI.
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