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Catalunya
 LES REACCIONS GIRONINES

EL PROCÉS SOBIRANISTA

La societat civil gironina reivindica la
necessitat de celebrar una consulta
 La majoria de representants dels diferents sectors demanen que s’aclareixi la incertesa sobre el futur de Catalunya
GIRONA | PAU ESPARCH

Celebrar una consulta. Aquesta
és la petició, pràcticament unànime, de tota la societat civil de la demarcació de Girona després de la
resposta que va enviar el president
del Govern espanyol, Mariano Rajoy, al president de la Generalitat,
Artur Mas. La majoria de les persones consultades per Diari de Girona assenyalen que Rajoy «no ha
contestat, o bé no ha entès, la reclamació del poble català» i consideren que «és necessari decidir
el futur de Catalunya». També hi ha
consens a l’hora de demanar immediatesa per la convocatòria del
referèndum, però les discrepàncies
apareixen de seguida que es planteja celebrar una consulta de manera il·legal, sense comptar amb el
vistiplau de l’Estat.
Els representants de les entitats
socials i dels sindicats coincideixen
a destacar que el debat independentista «sovint oculta les necessitats laborals, sanitàries i de prestacions dels catalans». Igual que el
sector educatiu, que recorda que
les polítiques sobre les condicions
laborals dels docents no difereixen
gaire entre el Ministeri i el Departament d’Ensenyament.
La cautela es manté, una vegada més, des de l’àmbit empresarial
i econòmic. No es tolera una il·legalitat a l’hora de convocar un referèndum per poder decidir el futur de Catalunya i es fa una aposta pel diàleg, abans que transcendeixi la ruptura. El sector esportiu,
sobretot a les divisions elevades, es
mira de lluny el procés, sense –de
moment– adoptar una posició pública al respecte.
Mentre la societat civil espera un
pronunciament conjunt del Parlament, els representants gironins
transmeten l’ànsia, ara més evident
que mai, de poder votar.

PERSONALITATS DE L’ECONOMIA, L’ENSENYAMENT, LA SALUT I LA CULTURA
DEU PERSONALITATS GIRONINES ANALITZEN LA RESPOSTA QUE HA DONAT EL PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL, MARIANO RAJOY, A LA CARTA QUE VA REBRE A FINALS DE
JULIOL DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, ARTUR MAS. LA NECESSITAT DE CELEBRAR UNA CONSULTA ÉS UNA PETICIÓ QUE ES RECLAMA DES DE TOTS ELS SECTORS
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Rajoy ha actuat de
manera inadequada,
com si no sabés el que
està passant»

Tot s'ha de parlar,
però hi ha una certa
sensació que això ja és
perdre el temps»

Els catalans
hauríem de passar
de Rajoy, perquè ell
passa de nosaltres»

S’hauria de comptar
amb el suport
internacional per poder
celebrar una consulta»

Rajoy no diu res del
que hauria de dir, i
això no és bo per a la
societat»

Geli assegura que les
universitats catalanes
aposten clarament pel dret a
decidir

Sunyer explica que la
societat ha de començar a pensar com hauria de ser
una Catalunya independent

Terribas considera que
el president del Govern espanyol ni s’ha llegit la
carta d’Artur Mas

Brugada creu que els
països del món comencen a ser conscients de
la situació catalana

Pallarès afirma que el
sector mèdic espera
un canvi de forma esperançadora
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El més positiu de la
carta del president
espanyol és que es manté
l’aposta pel diàleg»

Els polítics haurien
de ser coherents i
asseure’s d’una vegada
per aclarir el futur»

Hi ha d’haver un
referèndum, sense
obviar que el debat
nacional amaga el social»

S’hauria de
preguntar als
catalans què pensen de
tot plegat»

La majoria del
sector docent vol
independitzar-se del
ministre Wert»

Espadalé indica que
una consulta ha de celebrar-se obeint sempre la
legalitat

Noguer defensa que
hauria de produir-se
un pas endavant en qualsevol de les posicions

Compte reivindica el
dret a decidir i conclou
que és prioritari fer una consulta complint la legalitat

Tubert assenyala que
la independència no
ha de ser una excusa per no
avançar en aspectes socials

Díez diu que els canvis
lingüístics al País Valencià i a les Illes Balears fomenten l’independentisme
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OPINIÓ

ap sorpresa i un parell
de novetats. Aquestes
són les conclusions que
es deriven de la resposta de Mariano Rajoy a la carta d’Artur
Mas, després de l’èxit de la via catalana de l’11 de setembre.
Els governants espanyols segueixen sense entendre el que
signiﬁca Catalunya, més enllà
d’una font inesgotable de ﬁnançament. Tanmateix, l’estratègia
de Rajoy està sent diferent de la
dels presidents anteriors. Amb
Aznar, Catalunya era utilitzada
per fer créixer un sentiment d’espanyolisme i de vots cap al PP.
Amb Zapatero i el PSOE, amb la
redacció de l’actual Estatut es va
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CAP SORPRESA I
UN PARELL DE
NOVETATS
fer servir el país per guanyar les
eleccions espanyoles.
Rajoy, en canvi, no parla gaire
de la causa catalana. D’entrada
això fa que, a Madrid, Catalunya
no domini l’agenda mediàtica i
política. Tampoc hi ha gaires valoracions per part del seu govern
i del seu partit. La impressió que
es vol donar és com si no passés

res. D’aquesta manera, Rajoy podria completar el seu mandat
sense afrontar aquest problema
i, potser ﬁns i tot, com que els catalans són gent assenyada, acabar-ho de negociar amb un nou
ﬁnançament. Fa dies, el ministre
d’assumptes exteriors, José Manuel García-Margallo va manifestar que s’havia de fer un esforç
per convèncer els catalans que
seguir sent espanyols és el millor
que els pot passar. Rajoy en la
carta s’hi ha tornat a referir amb
el «juntos mejor».
Sota aquestes circumstàncies
queda clar que Catalunya i els
polítics catalans hauran de fer
molt més, des del punt de vista

democràtic i pacíﬁc, del que han
fet altres països per poder portar
a la pràctica el seu dret a decidir.
I aleshores, si sembla que les
coses no han canviat gaire, per
què la carta d’Artur Mas a Rajoy?
Perquè forma part d’un procés on el més important no és la
resposta, sinó la capacitat d’anar
completant pas a pas el catalan
way. En aquest sentit, cal interpretar les paraules del portaveu
del Govern, Francesc Homs,
quan insisteix en dir que «s’esperava una resposta a l’estil Cameron». Carta i resposta subratllen
que, en aquests moments, la dimensió internacional ha esdevingut una de les claus polítiques

d’independència. Des de fa
temps, cada 11 de setembre,
molts països ens miren. El 2013
ha estat espectacular, amb
1.600.000 persones a les carreteres fent una cadena humana de
400 quilòmetres. El president
Mas i el Govern treballen institucionalment per posar la causa
catalana a l’aparador dels mitjans de tot el món i guanyar el
suport de la comunitat internacional. Aquesta és la veritable
novetat respecte al passat.
Un cop conegut per tothom el
contingut de la resposta de Rajoy, ara només falta acabar de
decidir la data i la pregunta, que
tard o d’hora arribarà.

