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Si els pressupostos de l’Estat
haguessin estat justos amb

Catalunya els últims 30 anys, segu-
rament el procés català no s’hauria
materialitzat amb l’empenta que
ho va fer l’any 2010 arran de la sen-
tència sobre l’Estatut. En tot cas, el
que és evident, després de veure
els números previstos per al 2018,
és que la dinàmica de l’Estat no ha
canviat gens, sinó que s’ha agreujat
en paral·lel a l’aplicació del 155. El
govern Rajoy ho vendrà en positiu,
però el fet que la inversió prevista
sigui del 13,3% (lluny de la contri-
bució catalana al PIB espanyol, que
és del 19%) deixa ben clar que l’Es-
tat continua marginant Catalunya. I
encara més quan es compara el
percentatge d’augment (+17%)
amb els d’altres territoris com Eus-
kadi (+33%) o Andalusia (+27,7%).
Que l’aprovació dels pressupostos
depengui del vot del PNB, ara con-
gelat mentre duri el 155, queda ben
palès en aquesta aportació servil
als interessos bascos. Pel que fa al
detall dels pressupostos a Catalu-
nya, els números són clars: grans
obres necessàries com el desdobla-
ment de l’N-II a Girona o de l’N-340
al sud o la construcció de l’estació
de la Sagrera a Barcelona conti-
nuen marginades.

De qui no s’oblida el govern Ra-
joy és de Defensa, amb un augment
del 6,9%; de la Casa del Rei, pre-
miada amb un 1% de pujada, o dels
cossos i forces de seguretat a Cata-
lunya, que, curiosament, després
de la repressió viscuda l’1-0 han vist
incrementat el seu pressupost un
132%. Pel que fa a la despesa so-
cial, el PP ven que dedica gairebé el
56% de la despesa a aquest apar-
tat, però amaga que les pensions,
amb un minso augment, i la des-
ocupació, s’enduen la major part
d’aquestes partides, fet que deixa
desprotegits la majoria dels altres
àmbit socials.

Uns comptes
marcats
pel 155

EDITORIAL

Les cares de la notícia

Més de 300 novetats seran presentades a la fira
Alimentaria, que se celebrarà, juntament amb el
saló Hostelco, al recinte de la Gran Via entre el 16 i
el 19 d’abril. Hi seran presents 4.500 empreses i
s’hi esperen 150.000 visitants. L’impacte econò-
mic de la mostra serà d’uns 200 milions d’euros.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PRESOS POLÍTICS

Novetats a Alimentaria

Els familiars dels presos i exiliats polítics no defa-
lleixen en la seva lluita i han decidit fer un crit
d’auxili a Europa i denunciar la situació que es viu
a casa nostra, a través d’una campanya en què
pretenen inundar de cartes les cancelleries d’Ale-
manya, França, Finlàndia, Irlanda i Portugal.
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Sense respostes
Cristina Cifuentes

‘Europe, make a move’
Laura Masvidal
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J. Antoni Valls

Lluny d’aportar dades o documents que avalin la
legalitat del títol de màster de la URJC que va ob-
tenir el 2012, la presidenta madrilenya únicament
es va presentar davant l’Assemblea com a víctima
d’una cacera política i va amenaçar amb noves
querelles. No va convèncer ningú.

PRESIDENTA DE LA COMUNITAT DE MADRID

DIRECTOR D’ALIMENTARIA

lguns actors polítics han impul-
sat el relat que els històrics fets
de l’octubre català són fruit ex-

clusivament de la voluntat popular
anònima. Una estratègia, al meu en-
tendre, mesquina. Evidentment que la
ciutadania va tenir un paper protago-
nista en aquells dies intensos. Però re-
sulta grotesc oblidar qui va fer possi-
ble que les urnes existissin i qui va ga-
rantir tot el dispositiu de l’1-O. Que
sense la gent no hauria estat possible
és una evidència. Que sense el govern
Puigdemont-Junqueras a la sala de
màquines ni se n’hauria parlat, de l’1-
O, és quelcom que alguns voldrien
amagat o si més no diluït en un discurs
d’èpica de les masses. Els ciutadans
van rebre les garrotades de la policia
defensant els col·legis. Els governants
van patir el cop més dur: el president
Puigdemont, el vicepresident Junque-
ras, els consellers i conselleres, la pre-
sidenta del Parlament o Marta Rovira,

A “Fer discurs
antipolític des del
sofà mentre els
nostres governants
pateixen presó i exili
ens hauria de fer
reflexionar

Anna Gabriel, Jordi Cuixart i Jordi
Sànchez. No ho oblidem; tots ells, en
presons o a l’exili. I molts altres, com
ara Jové, Salvadó, etc., amb imputa-
cions greus. Fer discurs antipolític, en
moltes ocasions ple de frivolitats, des
del sofà de casa mentre els nostres go-
vernants pateixen presó i exili és quel-

com que ens hauria de fer reflexionar.
Jo he decidit plantar-me davant deter-
minats comentaris d’independentistes
alliçonadors. Ja en tinc prou amb la
crueltat que gasten massa unionistes.
Perquè la crítica política és legítima, i
les decisions preses estan sotmeses a
judici i poden haver estat errònies fins
i tot. Però no em semblen admissibles
les lliçons abrandades d’alguns que
bramen des del confort de qui no té el
perill de passar 30 anys a la presó. Més
encara quan van dirigides a qui s’ho ha
jugat tot per un país millor, quan la tò-
nica general és mantenir-se ben ins-
tal·lats en els càrrecs. I fins i tot trobo
injustos els retrets a aquells que, amb
estratègies que puc compartir o no,
s’hi juguen el físic ara mateix agafant
el relleu en plena ofensiva judicial es-
panyola. A risc que no sigui popular
vull fer un elogi dels polítics republi-
cans que tenim i que no sempre tinc
clar si ens els mereixem.

Elogi als polítics republicans
Ferran Espada / fespada@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Pepa Masó

Obsessió
malaltissa

i ha qui malgrat la que està caient no pot oblidar les
seves obsessions. I això li passa al PP, que no en té

prou amb l’empresonament de líders civils, de
l’expresidenta del Parlament, de pràcticament un
govern, de la detenció a Alemanya del president, de
l’exili de quatre consellers, de la intervenció dels
comptes, de la suspensió de l’autonomia, de la retallada
de drets fonamentals, de la persecució dels CDR... que
encara hi torna amb el català. Després que el govern
espanyol hagi desistit a contracor i per desgrat de

Ciutadans a incloure la casella del
castellà en la preinscripció sabedor
que si ho feia transgredia la llei amb
premeditació i traïdoria, els quatre
–quatre!– diputats del PP al
Parlament van entrar ahir a la
cambra una proposició de llei amb
l’objectiu que el castellà sigui
llengua vehicular a l’escola en un

25%... Vist que la gran idea de la casella no podia fer-se
efectiva, calia fer veure que no abandonen la seva
creuada contra la immersió lingüística per fer callar les
veus crítiques. Novament els populars treballant de cara
a la galeria, a la galeria espanyola, atès que la seva
iniciativa no té recorregut, encara que aconseguissin el
suport de Cs. L’obsessió malaltissa amb la immersió és
compartida per les dues forces, que lluiten a veure qui la
pot fer més grossa. El seu relat està, un cop més,
allunyat de la realitat, com el de presentar com a
violents els independentistes. I per això fracassen.

H

Vist que la
casella del
castellà no ha
estat possible,
tornen ara
amb el 25%

http://epa.cat/c/vaeost
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