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«Se’m trenca el cor quan
veig desnonaments.

M’encantaria que altres
propietaris m’imitessin»

XAVIER GABRIEL
PROPIETARI DE PISOS QUE LLOGA A UN EURO

Brussel·les ho veu negre
Davant de l’optimisme que es desprenia de la intervenció de Mariano Rajoy en el de-
bat sobre l’estat de la nació, en què va arribar a afirmar que Espanya ja té el cap fo-
ra de l’aigua, les previsions de la Comissió Europea han sigut un bany de trist realis-
me i mostren que l’economia espanyola segueix amb l’aigua fins al coll i sense acla-
rir si pugem o baixem. La Comissió Europea pronostica per a Espanya més recessió,
manteniment del desequilibri entre ingressos i despeses i la possibilitat que el deu-
te públic superi el cent per cent del producte interior brut el 2014. Des de Brussel·les
no s’entreveuen ni brots verds, ni principis de recuperació, ni signes de creixement
i sí un augment de la taxa d’atur en un panorama que és fosc per al conjunt d’Euro-
pa i que també obligarà altres països a prendre mesures dràstiques. Evidentment, les
previsions de la Comissió no són un dogma i poden equivocar-se, com van fer ahir
mateix al pronosticar un descens del PIB de l’1,4 per cent davant del 0,5 que calcu-
lava el Govern de Rajoy, però sí que ha quedat clar que, de moment, continua sen-
se haver-hi motius per a l’optimisme i que l’exigència més reiterada, la reducció del
dèficit, quedarà lluny dels objectius. És possible que baixi del 7 per cent, però no
s’aconseguirà el 6,3 exigit per a aquest any i es quedarà a anys llum del límit del 3
per cent. Però és que, segons els comptes de Brussel·les, si es computen les ajudes
rebudes per la banca espanyola, el dèficit s’eleva al deu per cent i, si no hi ha crei-
xement a la vista, ni es podrà reduir aquest desfasament ni tampoc es podrà crear
ocupació. Com que, a més, tampoc hi ha marge per a més retallades, ni poden gra-
var-se més els ingressos de les classes mitjanes amb nous impostos, no quedarà cap
altra sortida que revisar els objectius marcats per a Espanya, concedint una mica més
de flexibilitat. I, en l’àmbit intern, caldrà plantejar-se una vegada més si les políti-
ques de retallades porten a res que no sigui més empobriment, més recessió i més
atur. Potser caldria reclamar per al conjunt de la societat una injecció econòmica si-
milar a la que ha rebut la banca espanyola, 37.000 milions d’euros que no han arri-
bat ni a les empreses, ni a les famílies, ni al consum, perquè si, segons el Govern,
era necessari salvar la banca, comença a ser imprescindible salvar també les empre-
ses i les famílies. I per fer-ho és necessari facilitar el crèdit i fomentar la creació d’ocu-
pació.
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«Els que hem votat
‘sí’ al sobiranisme

hem prioritzat el dret
a decidir a altres

qüestions»

«Cal fer un ‘striptease’
de retribucions i

béns d’alts càrrecs i
directius públics»

ARTUR MAS
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

ÀNGEL ROS
ALCALDE DE LLEIDA

ALAXARXA

@RamonVidalM (Ramon Vidal)
«PROU AVISOS DE SITUACIÓ
METEOROLÒGICA, SISPLAU!!! Només és
NEU i som a l’hivern.»

@jcoscu (Joan Coscubiela)
«Element comú entre corrupció al Vaticà,
a la Monarquia, Governs i partits a
Espanya i Catalunya. IMPUNITAT per
manca de contrapesos socials.»

@XSalaimartin (Xavier Sala-i-Martín)
«Arran del desconcert de la corrupció,
és interessant reflexionar sobre la
presumpció d’innocència.»

@feminicidio (Feminicidio.net )
«Pistorius, lliure. Ens quedarem amb
els braços plegats mentre intenten
imposar-nos la violència masclista.»

@tableroglobal (Carlos Enrique Bayo)
«NewYork Times revela correus q proven
tutela rei sobre Urdangarin: “No va fer
cap moviment sense aprovació del
palau.”»

PSC: continuael desgast
LLEIDAVAVIURE ahir un nou
capítol en el desgast imparable
del Partit dels Socialistes com
a eix vertebrador de la políti-
ca catalana, paper que ha exer-
cit des de la recuperació de la
democràcia, sobretot en l’àm-
bit municipal. Una nova moció
sobre el dret a decidir ha per-
mès descobrir la distància que
hi ha entre el paer en cap i la
seua mà dreta, Marta Camps,
en matèria de sobirania.Ara sa-
bem que 10 regidors compar-
teixen el plantejament polític
de Ros i que els altres quatre
—Camps, Larrosa, Yuguero i
Barberà— combreguen amb
posicions clarament diferenci-
ades.Això significa que és in-
compatible la seua permanèn-
cia al mateix partit? No, és clar,
però torna a enviar un missat-
ge confús als ciutadans respec-
te a la unitat del PSC al voltant
d’una cosa tan important com
la independència, o no, de Ca-
talunya; un missatge inquietant
sobre les expectatives de futur
d’una formació política amb
uns líders que discrepen en pú-
blic sobre assumptes que ja no
són menors, ni utòpics o llu-
nyans en el temps. No, l’ober-
tura del procés polític cap al
dret a decidir està en marxa i

exigeix posicions polítiques de-
finides. És obvi que un ajun-
tament necessita, per sobre de
qualsevol altra cosa, un equip
de govern cohesionat en matè-
ria de política municipal, en els
plans per a la ciutat, però mai
havia resultat més fàcil a l’opo-
sició posar de manifest les di-
ferències, les esquerdes políti-
ques que separen l’alcalde dels
seus més directes col·labora-
dors polítics. La victòria de CiU
no és aprovar la moció, sinó la
fractura del PSC.

JUANCAL
LAPEIXERA

L’ajuntament d’una

ciutat necessita,

sobretot, un equip de

govern cohesionat en

matèria de política

municipal
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Sopard’amics
SENSE PERIODICITAT fixa,
cada vuit o deu setmanes, ens
reunim a sopar un petit grup
d’amics, entre vuit i dotze, que
tenim en comú el fet d’haver
acabat junts, ja fa anys, el bat-
xillerat a l’escola Montserrat
dels germans Maristes. El sopar
és sobri, un plat i postres, i hem
aconseguit trobar davant de l’es-
tació de l’AVE un bar restau-
rant que compleix la relació
preu/qualitat que buscàvem.

Formem un grup variat, des
d’un punt de vista professional,
personal i ideològic. Uns mesos
més uns mesos menys, tenim la
mateixa edat, ens sotmetem a
controls mèdics semblants i ens
intercanviem informació sobre
metges, medicines, anàlisis i re-
visions. N’hi ha que estem en
actiu, la minoria, i la resta s’han
jubilat.Alguns han mort i els re-
cordem.

Va ser una promoció hetero-
gènia, des d’un advocat de l’Es-
tat fins a un directiu del Bar-
ça, empresaris, empleats, en-
ginyers, funcionaris, comerci-
ants, farmacèutics, metges, ar-
quitectes, un sacerdot, un mis-
sioner a Colòmbia que ha estat
a punt de vindre en un parell
d’ocasions en què les dates co-
incidien amb un viatge seu a Es-

panya, el superior d’un mones-
tir i fins i tot tenim un artista
que exposa els quadres que pin-
ta i els ven. Com veuen,més va-
riat, difícil.

Parlem i discutim des d’abans
de començar a sopar fins que
paguem i ens aixequem de la
taula. Últimament, com és lò-
gic, les qüestions polítiques sor-
geixen derivades dels temes de
conversa o perquè algú ho fa
amb ganes de punxar, tenint en
compte que al jardí coexistei-
xen els que, a més d’identificar-
se ideològicament amb l’esquer-
ra o la dreta, ho fan amb els dos
nacionalismes. Però mai, i
aquesta és la reflexió que em
porta a escriure aquestes línies,
hi ha hagut una paraula de més,
una desqualificació personal,
una manifestació de la qual des-
prés ens hàgim de penedir, i ai-
xò que algun hi posa més ardor
del que seria aconsellable. Es-
tic convençut que, sigui quin si-
gui el camí que agafi la política
a Catalunya, podrem continu-
ar reunint-nos i discutir sense
perdre’ns el respecte. No ho sé,
i això em preocupa, si passarà
el mateix entre la resta de la po-
blació. Des de fa temps, comen-
ça a sobrar sectarisme. Caldria
fer-hi alguna cosa.

MANUELDE SÁRRAGA
HISSANTVELES
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