Número 80: Divendres, 05 de Octubre de 2012

Biel Barceló: a Madrid Bauzá fa de xotet de cordeta, i
mentrestant a Balears ens empobrim

El portaveu parlamentari de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa, Biel Barceló, fa una valoració del resultat de la
conferència de presidents celebrada a Madrid, a la qual va assistir el president José Ramón Bauzá. Barceló critica que Bauzá
faci declaracions reivindicatives a Balears però després vagi a Madrid a fer de "xotet de cordeta".
El portaveu mallorquinista i ecosocialista insta el president Bauzá a consensuar entre totes les forces polítiques i diputats i
senadors a Madrid esmenes als Pressuposts Generals de l’Estat (PGE) que corregeixin el maltractament cap a les Balears i
adverteix que el mal finançament "ens està empobrint, any rere any".
Per part seva, la portaveu adjunta de la coalició al Parlament i diputada d’IniciativaVerds, Fina Santiago, explica que els PGE
suposen un descens important de la inversió estatal en convenis en matèries com serveis socials i habitatge, així com un
descens de les ajudes per compensar la insularitat. En aquestes matèries, la inversió s’ha reduït en quasi 15,8 milions d’euros
(veure el document adjunt).
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PSM-IV-ExM: els PGE són una nova estocada a les classes
mitjanes i un atac a la sobirania de Balears

Des de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa consideren que els Pressuposts Generals de l’Estat (PGE) per a 2013
“suposen una nova estocada a les classes mitjanes i a la recuperació econòmica”. La diputada d’IniciativaVerds, Fina
Santiago, ha explicat avui que són uns pressuposts “entregats als bancs, que són els principals artífex de la crisi econòmica:
no els hi basta el rescat europeu, sinó que una part molt important dels Pressuposts de l’Estat es dedicaran a tornar préstecs
als bancs”.
Santiago afirma que es tracta d’uns PGE “provisionals, de pre-rescat”, ja que una vegada passades les eleccions a Galícia del
proper 21 d’octubre “segurament el Govern de l’Estat demanarà el rescat financer i les mesures s’enduriran encara més”.
La diputada ecosocialista també ha denunciat el fet que en els PGE, un any més, no hi ha inversions estatutàries: “tornen a
incomplir l’Estatut, que és una llei orgànica de l’Estat”. Santiago ha demanat al president Bauzá “que utilitzi la mateixa
energia que ha utilitzat per defensar l’increment dels sous del seu equip [hi ha acudit dues vegades als jutjats] per defensar
les inversions que corresponen a les Illes Balears”. En aquest sentit, l’ha instat a enfrontar-se amb el Govern espanyol als
tribunals per defensar el compliment de l’Estatut. I ha recordat que aquestes inversions “han de permetre invertir en turisme,
infraestructures, innovació, medi ambient...”.
Biel Barceló: “un atac a la nostra sobirania”
D’altra banda, tant Fina Santiago com el portaveu del grup PSM-IV-ExM, Biel Barceló, han criticat la nova figura de
l’"autoritat fiscal" que controlarà els pressuposts de les CCAA. Segons la diputada ecosocialista, “tracten les CCAA com si
fóssim menors d’edat que necessitéssim uns senyors amb frac que controlin les nostres despeses. Estaria bé que els recursos
que volen destinar a controlar a les CCAA els destinassin a lluitar contra el frau fiscal”.
Biel Barceló, al seu torn, ha qualificat la creació d’aquesta figura com “un atac a la sobirania de les Illes Balears”, ja que
“amb aquest organisme ens lleven la poca sobirania econòmica que ens quedava”. El portaveu mallorquinista ha inscrit la
creació d’aquesta figura dins el procés de recentralització de l’Estat que està impulsant el Govern espanyol del PP.
Pel que fa a altres àmbits, des de la coalició PSM-IV-ExM critiquen la reducció del pressupost de turisme en un 40% perquè
“no ajudarà, sobretot quan ja s'havien gairebé eliminat projectes d'inversió com Platja de Palma”. I alerten d’altres retallades
importants, com ara en l’apartat de dependència, que suposarà seguir baixant en nombre de perceptors, quan les necessitats hi
són i creixen: “estam davant una demolició controlada de la llei de dependència”, segons Santiago.
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Així mateix, critiquen l’anunci de 43 lleis "reformistes": “fa por, veient la decantació ideològica del Govern Rajoy: les
pensions seran una de les primeres víctimes, probablement en forma de privatització del sistema.
Finalment, el grup nacionalista i ecosocialista ha valorat positivament la introducció nous imposts, com ara a les fortunes
derivades de premis de loteries. Ara bé, la diputada d’IniciativaVerds no entén per què es graven “les noves fortunes, i no es
graven les velles fortunes”.
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PSM-IV-ExM: sesvaeix qualsevol miratge de millora: latur
creix i lestacionalitat saccentua

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa ha valorat avui les dades d’atur del mes de setembre. Els mallorquinistes i
ecosocialistes consideren que aquestes dades “fan que s’esvaeixi qualsevol miratge de millora”, ja que demostren que “l’atur
creix i l’estacionalitat s’accentua”.
D’una banda, el mes de setembre s’ha tancat amb un total de 77.677 persones en situació d’atur, és a dir, amb un increment
mensual del 3,62% (2.717 persones més que l’agost). No obstant aquesta dada mensual, associada a la estacionalitat illenca,
és relativament poc important. Allò realment important és que en relació al mes de setembre de l’any passat hi ha 1.610
persones més apuntades a les llistes del SOIB com a aturades registrades. Això significa que la variació interanual creix un
2,12%.
Cal tenir en compte que amb la normativa legal no es consideren persones aturades, entre altres moltes situacions, la dels
fixos discontinus. Per això, és segur que les persones aturades son més que aquestes 77.677 oficialment registrades.
Les afiliacions a la Seguretat Social (445.142 en total) tenen una baixada mensual de 13.447 persones d’alta (un -2,93%) i
una variació negativa respecte al mes de setembre de l’any 2011 de 5.770 afiliacions (-1,28%).
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PSM-IV-ExM: el PP sha tret la careta votant en contra de la
pluralitat democràtica i de la llibertat

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa lamenta que el grup popular al Parlament hagi rebutjat la proposta de modificació de
la llei electoral per augmentar la pluralitat i la representativitat. El grup nacionalista i ecosocialista ha proposat rebaixar el
topall del 5% per accedir al Parlament al 3%, i canviar el mètode d’Hondt pel de Saint Laguë (un sistema de repartiment
d’escons més proporcional, que elimina el biaix favorable als partits majoritaris).
A més, la proposta hauria evitat que els membres professionals de la Junta Electoral estiguessin ocupats per càrrecs polítics
(com passa actualment amb el cas d’en Mauricio Rovira, conseller executiu del Consell de Mallorca).
Des del PSM-IV-ExM consideren que en rebutjar aquesta proposta el PP “s’ha tret la careta, perquè després de defensar amb
grans paraules la tolerància i la llibertat avui ha votat contra la pluralitat democràtica, contra la tolerància i contra la llibertat”.
El PP “ha preferit mantenir els privilegis del sistema, que beneficien clarament els partits majoritaris”.
Cal recordar que en les darreres eleccions al Parlament hi va haver un 20% dels vots vàlids a candidatures que no varen
obtenir representació. Al mateix temps, amb el 46% dels vots el PP va obtenir el 59% dels diputats de la cambra. Aquestes
distorsions del sistema democràtic proporcional estan provocades, sobretot, pel topall del 5% i pel biaix que introdueix la llei
d’Hondt a favor dels partits majoritaris.
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PSM-IV-ExM considera que la gestió nefasta del conseller de
Cooperació Local enfonsarà més els municipis petits

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa considera lamentable la decisió personal del conseller de Cooperació Local de
suprimir el POS 2012. El POS ha estat històricament la demostració mes clara del suport del Consell als Ajuntaments de
Mallorca aportant inversió en infraestructures bàsiques de primera necessitat pels ciutadans, i per tant, ha estat fins ara,
imprescindible pel finançament de les entitats locals, sobre tot per les mes petites tan mancades de recursos.
Ara, amb aquesta decisió personal del Conseller, consideram que s'atempta greument contra el municipalisme del qual tant
n'ha fet bandera el PP, i contra la capacitat d'inversió dels Ajuntaments i suposarà que aquest any 2012 molts no puguin
millorar les infraestructures bàsiques com poden ser el subministrament d'aigua potable o la canalització d'aigües residuals o
pluvials entre altres, amb la consegüent pèrdua d'aportació de recursos a les petites i mitjanes empreses dels municipis.
Des de PSM-IV-ExM sempre hem estat uns ferms defensors del municipalisme i del Consell com entitat de màxim suport als
Ajuntaments, prova d'això, els anys 2009 i 2010, el Departament de Cooperació Local gestionat per la Coalició va destinar
mes de 12 milions d'euros anuals al POS i el 2011 ja en plena crisi econòmica, s'acostaren als 10 milions. Ara, sense acord de
ple, unilateralment, el Conseller decideix suprimir el POS 2012 (tenen altres prioritats com subvencionar la caça i fer
carreteres) enviant una carta als Ajuntaments, quan aquest ja havien presentat les sol·licituds en temps i forma. Entenem que
el Conseller no pot decidir pel seu conte i l'anul·lació d'una convocatòria que ha aprovat el plenari sols ho pot fer el mateix
plenari.
Pel POS 2012, tots el Ajuntaments havien sol·licitat obres per un valor de 18.610.000 euros que comportava una petició de
finançament al Consell de 13.130.000 euros i el compromís pressupostari per part dels ajuntaments de 5.480.000 euros, tot
això ara queda en no res.
Encara és mes greu la situació de les obres finançades per convenis o en projectes plurianuals que son inversions
compromeses pel Consell en anys anteriors, contractades pels ajuntaments, que es troben ja acabades o en execució i que per
tant els Ajuntaments hauran de pagar íntegrament de la caixa municipal si el Consell no resol aportar la seva part.
Normalment el Consell resolia els mesos d'Abril o Maig, i a hores d'ara perden es temps en visites protocol·làries en compte
de negociar els pagaments del Govern i de l’Estat i la situació esta fora resoldre.
Els Ajuntaments afectats pels convenis son ARTA, BUNYOLA, ESPORLES, LLUCMAJOR, MURO, SANTANYI i
VILLAFRANCA amb un total d'aportació del Consell de 1.615.408 euros pel 2012 i els afectats per projectes plurianuals son
BANYALBUFAR, CAMPANET, SELVA, SINEU, SON SERVERA i VALLDEMOSSA amb un total d'aportació del
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Consell de 1.217.449 euros pel 2012. I per agreujar més la situació, els ajuntaments no han cobrat bona part del POS 2011 i
tampoc s'ha convocat el POPS 2013 quan sempre se feia pel mes de Maig.
La Coalició voldria que el Consell solventàs ja aquesta greu problemàtica que afecta als Ajuntaments resolent la convocatòria
del POS 2012 i les anualitats del 2012 dels plurianuals i dels convenis i garantís la continuïtat del POS convocant el del 2013
i per això hem presentat al proper plenari una moció en aquest sentit.

page 8 / 18

Número 80: Divendres, 05 de Octubre de 2012

PSM-IV-ExM considera indignes les declaracions del cap de la
Policia Nacional espanyola a Balears, i linsta a rectificar

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa considera que les declaracions realitzades ahir pel cap de la Policia Nacional
espanyola a les Illes Balears, Antonio E. Jarabo, amb motiu del “Dia de la Policia”, acusant la mobilització social
d’“irresponsable i parasitària” són del tot indignes en boca de qui hauria de vetllar per la nostra seguretat, en compte de
dedicar-se a valorar el que és l’exercici d’un dret sagrat en democràcia com és el dret de manifestació.
Per a la coalició es tracta d’unes declaracions que mereixen ser rectificades immediatament, i sancionades per part de Teresa
Palmer, la delegada del Govern de l’Estat a les Illes Balears, qui amb el seu silenci no fa altra cosa que ser còmplice d’allò
que altres màxims responsables del PP, com el ministre de l’Interior o la delegada del Govern espanyol a Madrid, ja han
expressat, en el sentit de “regular”, és a dir, de posar restriccions, al dret de manifestació. Allò il·legal és, en la nostra opinió,
restringir les llibertats ciutadanes com ha fet el batle de Sóller amb la instal·lació de càmeres al carrer denunciades pel
col·lectiu Albaïna.
Sempre, i molt especialment en les actuals circumstàncies, la ciutadania, la societat civil i l’oposició política té dret a
mobilitzar-se i a expressar el seu malestar, per molt que la deriva autoritària dels governants del PP vulgui posar portes al
camp en aquest sentit, qüestió davant la qual sempre trobaran enfront la coalició PSM-IV-ExM .

page 9 / 18

Número 80: Divendres, 05 de Octubre de 2012

PSM-IV-ExM denuncia que en el golf de Son Saletes el Consell ha
posat per davant els interessos particulars del president del PP de
Sencelles

El portaveu del PSM-IV-ExM al Consell de Mallorca ha qualificat com a “escandalosa” l’actitud del conseller insular
d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Mauricio Rovira, president de la Comissió d’Urbanisme que ahir va atorgar l’interès
general a la construcció del camp de golf de Son Saletes, entre els municipis de Sencelles i Binissalem.
Font denuncia que “els interessos del president del PP a Sencelles, Ventura Rubí, propietari dels terrenys on es preten
construir el camp de golf, s’han posat per davant dels interessos dels pobles de Sencelles i Binissalem i això és molt greu.
Des de que Mauricio Rovira és conseller no s’havia vist un comportament tan dubtós.” El conseller Font recorda que
“Sencelles i Binissalem ja han manifestat que no volen camps de golf i així ho recull el seu planejament urbanístic. Però la
Comissió d’Urbanisme, deliberadament, ha passat per alt la prohibició als camps de golf d’aquests dos pobles per poder
satisfer els interessos de Rubí.” D’altra banda, ha alertat “que no es pot consentir que en aquests pobles perilli el
subministrament d’aigua. Un perill real si es tira endavant el projecte de Son Saletes. Per tot això, PSM-IV-ExM està
estudiant presentar un contenciós administratiu a la concessió d’interès general.
Per la seva banda, el regidor d’Independents de Sencelles, Francesc Oliver, que va participar a la Comissió d’Urbanisme en
representació de l’equip de govern de Sencelles, ha lamentat que el Consell hagi desatés la petició de l’Ajuntament senceller
i no hagi accedit a deixar el punt a sobre la taula, vists els diversos punts dubtosos que presenta el projecte i la
incompatibilitat amb el planejament urbanístic del poble. A més, denuncia que s’han ignorat els arguments tècnics i legals
dels representants municipals en contra del camp de golf.
En aquest sentit, Oliver assegura que la concessió de l’interès general presenta diverses deficiències. En primer lloc, ha
destacat la incongruència que el Consell hagi admès una declaració verbal del propietari que assegura que ha complert un
dels requisits que s’havien demanat, el tancament del pou CAS-702, quan el mateix Consell recentment ha autoritzat les
obres d’ampliació de la xarxa de distribució de l’aigua del pou per proveir el municipi. Per tant, el regidor entén que el
propietari ha mentit i el Consell de Mallorca ha passat per alt, deliberadament, aquesta deficiència.
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Joan Font puntualitza que la funció del Consell és donar assistència als municipis i no, com es va fer en la Comissió
d’Urbanisme d’ahir, “atacar l’Ajuntament de Sencelles i retreure’ls la qualitat de la documentació presentada.” Font
interpreta que aquest menyspreu “només es pot explicar per les pressions que deu estar rebent el conseller Rovira per
autoritzar el golf de Son Saletes.”
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PSM-IV-ExM instarà a fer consultes populars sobre la
incineració de fems de fora de Mallorca

El grup de consellers de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell presentarà una moció en el proper plenari perquè
la institució insular proposi als ajuntaments celebrar consultes populars a les quals es plantegi als ciutadans la següent
pregunta: “¿Està d’acord vostè amb la importació a Mallorca de residus (fems) procedents de l’exterior, per a la seva
incineració a Son Reus?”. Els partits de la coalició també promouran mocions similars als ajuntaments amb l’objectiu de
consultar la ciutadania sobre la importació de fems.
Els consellers mallorquinistes i ecosocialistes, Joan Font, Magdalena Palou, Miquel Ensenyat i Joana Aina Campomar, han
presentat la moció acompanyats per batles i regidors de la coalició: Jaume Alzamora (batle d’Artà, UIA), Malén Crespí
(regidora de Cultura de Santa Maria, PSM), Guillem Ramis (regidor de Medi Ambient de Santa Maria, Esquerra de Sta.
Maria) i Josep Bauçà (regidor d’Interior de Sant Joan, Assemblea per St. Joan).
Miquel Ensenyat ha argumentat que la importació de fems de fora de Mallorca “és un tema que el PP no duia en el programa
electoral, i ha de passar per les urnes”, perquè a més “entenem que és una qüestió molt important per tots els mallorquins:
salut, medi ambient, imatge i promoció turística”. Així mateix, el també batle d’Esporles considera greu que “una institució
pública es dediqui a vetlar pels interessos d’una empresa privada en compte de vetlar pels interessos generals”: “el que
haurien de fer la senyora Salom i la senyora Soler és defensar els interessos de tots els mallorquins i mallorquines, i no els
interessos de TIRME”.
La moció també insta el Consell “a iniciar amb urgència la revisió i el replantejament del contracte amb l’empresa TIRME,
per tal d’ajustar els ingressos d’aquesta al volum real de residus originats a Mallorca que cal tractar”, i “a abordar l’actual
revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans de Mallorca, amb l’objectiu estratègic fonamental de
minimitzar la incineració, eliminar qualsevol mena d’abocadors, i potenciar encara més les polítiques de reducció,
reutilització i reciclatge de residus”.
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PSM-IV-ExM: el desmantellament de lIDI demostra la falta de
rumb del Govern en política econòmica

El portaveu parlamentari de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa, Biel Barceló, ha denunciat avui la falta de rumb del
Govern de José Ramón Bauzá en política econòmica, arran de conèixer el desmantellament de l’Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears (IDI). Fa uns mesos el Govern va acomiadar 26 treballadors d’aquesta entitat pública, i
aquesta setmana n’ha acomiadat 14 més. En total, 40 treballadors dels 75 que hi feien feina.
Barceló recorda que durant la legislatura passada es va reconvertir l’IDI en una agència de desenvolupament regional que
oferia serveis i assessorament a les empreses en els àmbits de la creació de nous projectes empresarials, la comercialització,
la internacionalització i el disseny (abandonant així la funció de simple “repartidora de subvencions”). Des que el PP ha
arribat al Govern, s’ha dedicat a desmantellar progressivament aquesta entitat.
El portaveu del PSM-IV-ExM afirma que l’Executiu del PP “està demostrant la seva incapacitat, la seva inactivitat i la seva
falta de rumb en matèria de política econòmica”: “el Govern Bauzá no impulsa cap política adreçada a la reactivació
econòmica dels sectors industrials, comercials o de l’artesania, sinó que desmantella les polítiques que s’hi aplicaven”.
Barceló assenyala que “si l’únic que fan és eliminar les polítiques industrials i comercials, no té cap sentit mantenir
l’estructura política que en teoria les hauria de dirigir”. I recorda que ahir les patronals comercials, PIMECO i AFEDECO,
reiteraven les seves queixes a la política del Govern en relació al sector del comerç.
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D’altra banda, la coalició PSM-IV-ExM també critica l’acomiadament de 14 persones sense indemnització i sense
perspectives de recol·locació. Els mallorquinistes i ecosocialistes indiquen que aquestes persones tendran dificultats per
accedir al mercat de treball, especialment algunes d’elles, que tenen més de 50 anys. I Biel Barceló afirma que “una cosa
hauria estat reajustar la plantilla de l’IDI, i una altra molt diferent és desmantellar l’organisme”.
El PP evita donar explicacions sobre la reestructuració del sector públic instrumental
Finalment, el grup parlamentari denuncia “la poca transparència i la manca de criteris objectius en l'execució del pla de
reestructuració del sector públic instrumental”. Una mostra d'açò és que ahir dimecres el diputat menorquinista Nel Martí
demanava en Comissió d'Assumptes Institucionals la compareixença del conseller de Presidència perquè expliqués els criteris
i els detalls d’aquesta reestructuració, i el grup del PP la va impedir. Segons Martí, “el PP evita que el Govern expliqui els
criteris amb què reestructuren el sector públic, i açò deixa en l'aire totes les denúncies d'amiguisme i purga política del PP”.
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PSM-IV-ExM dóna suport al Parlament de Catalunya front als
atacs antidemocràtics del Govern espanyol

El portaveu parlamentari de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa, Biel Barceló, ha donat suport al Parlament de Catalunya
per la resolució aprovada ahir, per ampla majoria, que preveu la celebració d’una consulta popular perquè els ciutadans
catalans decideixin lliurement i democràticament l’estatus polític del Principat. Barceló ha criticat els “atacs antidemocràtics
del Govern espanyol”, que ha esgrimit la Constitució i, en general, tots els instruments que té al seu abast, per impedir la
celebració de la consulta d’autodeterminació.
Barceló ha afirmat: “felicitam el Parlament de Catalunya per aquesta resolució, perquè des de la nostra formació apostam per
les vies democràtiques, perquè els ciutadans participin i decideixin lliurement el seu futur col·lectiu”.
El portaveu del PSM-IV-ExM ha recordat que “PP i PSOE reformen la Constitució quan els convé, i quan els convé als
mercats financers”, en referència a la darrera modificació de la Carta Magna espanyola per incloure els límits al dèficit
públic. I ha afegit: “si la Constitució, que en teoria ha d’encarnar els valors democràtics d’expressió de la voluntat popular,
és un obstacle perquè se celebri una consulta popular plenament democràtica, vol dir que qualque cosa passa amb la
Constitució. Que s’ho facin mirar els defensors del constitucionalisme espanyol”.
D’altra banda, el portaveu mallorquinista ha afirmat que el procés sobiranista que s’ha iniciat a Catalunya “pot obrir els ulls
a molts ciutadans de les Illes Balears”, i s’ha mostrat partidari que en el futur el poble de les Illes Balears pugui exercir el
dret de decidir.
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El fracàs dEspanya

La història no és nova, sempre que Catalunya ha plantejat qualsevol reivindicació a l'Estat la resposta és la mateixa: un
corifeu d'articulistes, tertulians histriònics i polítics de tota mena encenen la traca dels improperis. Aquesta ha estat la
constant des del segle XIX, agreujada amb la restauració del règim borbònic. I, ni quan els catalans han dit prou en una
manifestació sense precedents en cap país del món occidental, -no conec cap cas que s'hagi manifestat el 20% de la poblacióhan canviat el xip, ans el contrari. I aquest és el problema que ha duit al fracàs de l'estat espanyol, perquè avui ja es pot parlar
clarament de fracàs: uns partits polítics que han fet de l'anticatalanisme la seva esca per pescar votants.
Davant les ànsies de Catalunya de veure reconeguda la seva realitat nacional la resposta sempre és la mateixa, exaltar els
instints patriòtics dels espanyols, però no a partir de l'afirmació dels propis valors, entre els quals podrien ben bé haver
bravejat de la pluralitat cultural, sinó de la negació dels drets de Catalunya. Més que preocupar-se per resoldre un gravíssim
problema que els planteja Catalunya, la seva prioritat, com sempre, són els vots i la imatge. Primer els virreis autonòmics es
proven a qui la diu més grossa, La Rioja, Galícia, Estremadura, Madrid, Andalusia, Múrcia,... fins i tot en José Maria Bauzá
ha tirat l’ham; després els representants dels partits: el PP, reculant a les enquestes, treu pit pensant que mostrant-se dur amb
els catalans recuperarà la imatge perduda per mor del seu frau electoral; Esquerra Unida perquè ara no toca; Rubalcaba, cada
vegada més semblat al cavaller de la trista figura, ara retreu el federalisme, intentant evitar el trencament del PSC. Aquesta
vegada fins i tot el Rei, en les hores més baixes per les seves elefantíaques patinades libidinoses, ha volgut recuperar imatge
a costa dels catalans, oblidant-se que aquests ja no es senten súbdits, sinó ciutadans lliures.
I enarboren la sagrada Constitució, intocable, fins que Na Merkel només va insinuar la possibilitat de reformar-la. I així ho
feren, amb nocturnitat i sense referèndum, però per Catalunya, quina quimera! La sacrosanta Constitució, emprada sempre
com una destral inquisidora i no com una eina de llibertats.
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Una frase d’Artur Mas en el darrer discurs ho rubrica: “el castellà també és patrimoni de Catalunya, com el català ho hauria
de ser d’Espanya”. Com el català ho hauria de ser d’Espanya! Aquest és el bessó. Espanya mai no ha vist el català com una
riquesa de la qual sentir-se orgullosa, sinó com una amenaça que cal combatre.
I encara els sorprèn que els catalans vulguin pegar portada.
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