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ELS PRÒXIMS 18 i 19 de
maig, Convergència Democrà-
tica Aranesa-Partit Naciona-
listeAranés (CDA-PNA) cele-
brarà el segon congrés a Vie-
lha.

S’ha de recordar que el con-
grés (l’integren tots els mili-
tants i simpatitzants) és l’òr-
gan màxim de decisió i estra-
tègia del partit. Una vegada
cada quatre anys, s’establei-
xen les línies organitzatives i
polítiques que s’han de seguir
i implantar.

En aquests últims quatre
anys, després d’uns resultats
electorals (l’any 2007) poc fa-
vorables, hem sabut crear un

partit modern, pròxim i orga-
nitzat; crear un lideratge po-
lític renovat, i hem establert
les bases per a la renovació.
Una renovació integral que va
incloure també una forma de
ser, una forma de fer.

Aquesta va ser la base dels
resultats obtinguts quatre anys
després.Ara, caminem cap al
segon congrés del partit amb
diverses novetats, que conti-
nuaran i que potenciaran la
mateixa línia iniciada fa qua-
tre anys, però amb un altre
marc organitzatiu, amb un nou
marc polític, que faci de l’ara-
nesisme l’inici d’un nou camí
de preservació i protecció en

les noves relacions entre Ca-
talunya i Espanya.

Així mateix, aquest congrés
permetrà descobrir com un
partit polític, en aquest cas
CDA-PNA, obre les portes a
la participació de tota la soci-
etat aranesa. Un fet històric en
un moment en què els partits
polítics i els seus actors estan

davant d’un descrèdit injust i
imprudent atès el moment que
estem vivint i que ens obliga
a tots.

Tots els ciutadans i ciutada-
nes que vulguin més informa-
ció i sentin la necessitat de par-

ticipar activament del projec-
te polític líder de l’aranesisme
poden fer-ho visitant i infor-
mant-se a través del web de
CDA-PNA; aquí hi trobaran
la metodologia de participa-
ció en el congrés i les bases
que regulen la seua organitza-
ció.

A partir del dia 3 de maig

i fins al dia 16, tots els que vul-
guin sumar-se al debat ideolò-
gic i a establir les bases d’una
organització política moder-
na, pionera i innovadora a tra-
vés de CDA-PNA, podran fer-
ho per qualsevol dels mitjans

que li convinguin o li siguin
més fàcils.A partir del dia 3,
tindran a la seua disposició,
a través del web de CDA-PNA,
les dos ponències marc del
congrés i que estaran subjec-
tes a modificacions, sota sug-
geriments, al·legacions, refle-
xions i aportacions que facin
tots els militants i simpatit-
zants, així com també, per pri-
mera vegada, la ciutadania en
general i que posteriorment
seran aprovades o no en el ple-
nari congressual, que el com-
ponen tots els militants i sim-
patitzants.

D’altra banda, aquest segon
congrés podria marcar un punt
d’inflexió en l’aranesisme i es-
tablir les bases per a una no-
va relació amb el catalanis-
me que preservi i protegei-
xi la nostra identitat en el fu-
tur.
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CDA, primer congrés obert a la ciutadania

Com s’ha dit fins a la sacietat,
aquests pressupostos tenen
una característica principal.
L’austeritat, obligada per ex-
cessos com el de l’últim pres-
supost, que es va tancar amb
90.000 milions d’euros de di-
ferència entre els diners gas-
tats i els ingressats. I quan es
gasta més del que s’ingressa,
ve el dèficit, el deute i el pa-
gament obligat del principal i
els interessos, que arriben a
l’astronòmica xifra de 29.000
milions d’euros i que es con-
verteixen en una de les prin-
cipals partides de despesa de
l’Estat.

A més, com que el dèficit
heretat no ha sigut del 6 per
cent, com assegurava el Go-
vern de Zapatero, sinó del 8,5
per cent, per reduir-lo des
d’aquesta xifra al 5,3 per cent
exigit per Brussel·les, l’esforç
ha de ser titànic, perquè cada
punt de dèficit suposa 10.000
milions d’euros. Per això, si
volem seguir en l’euro i no vo-
lem que ens intervinguin,
aquests pressupostos han de
servir per al sanejament de la

nostra economia, sense el qual
és impossible recuperar la in-
versió i l’activitat necessària
per crear ocupació i garantir
l’estat del benestar.

No obstant, des de l’òpti-
ca lleidatana, els PGE per al
2012 no estan tan malament,
perquè la reducció respecte a
l’anterior, l’últim pressupost
socialista, és només del 7 per
cent. Va ser precisament en
aquest pressupost, en el de
l’any 2011, on es va reduir la
dotació per a Lleida en més
d’un 30 per cent respecte al
2010. No cal ser gaire viu ni
escrutar els comptes de l’Es-
tat per comparar les enormes
diferències entre les inversi-
ons que arriben a Lleida du-
rant el període que va gover-
nar el Partit Popular, del 1996
al 2004, i les que no han arri-
bat en l’etapa 2004-2012 del
Govern de Zapatero.

N’hi ha prou de contemplar
la realitat. L’AVE a Lleida,
l’autovia Cervera-Igualada, el
túnel de Vielha a la CN-230,
la futuraA-14 i el canal Segar-
ra-Garrigues, executades o im-
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Els socialistes han sortit en tromba, criticant els PGE
del 2012. És el més habitual quan no governen. I la
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pulsades decisivament durant
el Govern d’Aznar, són reali-
tats que tots podem constatar.
Com també és una altra rea-
litat que aquestes inversions
es van compaginar amb la cre-
ació de 5 milions de llocs de
treball i la disminució de l’atur
del 22 a l’11 per cent, la re-
ducció del dèficit heretat del
Govern de Felipe González
del 7 per cent al dèficit zero,
la supressió del IAE, la baixa-
da dos vegades de l’IRPF i el
compliment de totes les exi-
gències que ens van permetre
ingressar a l’Europa de l’eu-
ro, de la qual ara estem a punt
de ser expulsats.

I què és el que s’ha fet des
del 2004 fins al 2011, a part
d’elevar l’atur de l’11 al 22
per cent i el dèficit zero al 8,5
per cent? Anem a les autovi-
es, que és on concentra les se-
ues crítiques la diputada soci-
alista. Encara que no s’hagues-
sin produït retallades no s’hau-
ria pogut avançar. Perquè la
construcció d’una autovia, o
un tram, requereix una sèrie
de fases prèvies que, durant
aquests vuit anys de Rodrí-
guez Zapatero, han estat ab-
solutament paralitzades, com
són l’estudi informatiu, l’in-
forme públic, la redacció del
projecte, la declaració de l’im-
pacte ambiental o la licitació
de l’obra.

Precisament, una de les
claus perquè es mantingués
viu el ritme de la inversió des
del 1996 fins al 2004 és que
s’escalonaven les referides fa-
ses prèvies en les diverses in-
fraestructures perquè no es
paralitzessin.Vegem les auto-
vies més notables que afecten
Lleida. En vuit anys, l’autovia
A-22 Lleida-Osca no ha arri-

bat ni al límit de la veïna pro-
víncia, per això en aquests
PGE del 2012 comptarà amb
una dotació per a l’execució
d’11,3 milions d’euros.

Però l’autoviaA-14 Lleida-
Val d’Aran-frontera francesa
és que ni s’ha començat. El cú-
mul de despropòsits que afec-
ten aquesta autovia queda re-
flectit en el fet que no s’ha co-
mençat pel principi, com se-
ria el més natural. És més, a
l’estiu del 2010, l’anterior go-
vern va decidir la rescissió de
les obres del tram inicial Llei-
da-Rosselló, les expropiacions
del qual encara estan per pa-
gar. Com també ho estan la
meitat de les expropiacions
del tram Rosselló-Almenar,
que és l’únic que s’ha finalit-
zat en aquests últims vuit anys
i està pendent de posada en

servei.
L’estat de tramitació de la

resta de l’autoviaA-14, tan re-
clamada, sobretot ara, pels al-
caldes de les poblacions afec-
tades, és el següent. El més
avançat és el tramAlmenar-lí-
mit província de Lleida, que
està en fase de redacció de
projecte. El tram Sopeira-bo-
ca sud del túnel deVielha i el
tram túnel deVielha-frontera
francesa no han superat la fa-
se de l’estudi informatiu, igual
que pràcticament tots els
trams de la CN-260, Eix Piri-
nenc, al seu pas per Lleida,
tram Canturi-Adrall i variants
de Senterada, Sort i la Seu

d’Urgell. I encara no està apro-
vat el projecte del tram Xera-
llo-el Pont de Suert i el de la
variant de la la Pobla de Se-
gur.

Tampoc hi ha hagut temps
en vuit anys ni tan sols que es
redactés l’estudi informatiu
de laA-27 Montblanc-Lleida.
En vista de tot plegat s’ha de
deduir, com he dit abans, que
els abundants malbarataments
socialistes d’aquests anys no
només no s’han traduït en in-
versions per a Lleida, és que,
a més, les diferents fases prè-
vies que es necessita superar
per adjudicar i començar una
obra estan pendents, cosa que
demostra l’escassa voluntat
política per emprendre-les.

Per tot plegat, el compro-
mís d’aquest govern i de la mi-
nistra de Foment,Ana Pastor,

és doble. D’una banda, sane-
jar l’economia per disposar de
prou recursos per impulsar les
infraestructures, i això es fa
arribant a l’estabilitat pressu-
postària —per cert, la setma-
na passada hi va votar en con-
tra el PSOE al Congrés, tren-
cant el pacte a què es va arri-
bar entre Mariano Rajoy i Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.
De l’altra, aprofitant aquests
pressupostos d’austeritat i
aquest temps per impulsar les
fases prèvies que requereix la
construcció d’una obra i que
permet utilitzar les futures
disponibilitats pressupostàri-
es.

Si volem seguir en l’euro i no volem que ens
intervinguin, aquests pressupostos han de servir
per al sanejament de la nostra economia
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