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Algú sap caponanem?
EL FUTUR d’una Catalunya in-
dependent és complex, inèdit i
no es pot predir, però poder opi-
nar i discrepar mai no hauria de
representar un problema per a
ningú.

D’altra banda, per fer una bo-
na anàlisi dels avantatges o in-
convenients d’aquesta nova Ca-
talunya, és fonamental mante-
nir el cap fred, o el que és el ma-
teix, prendre’n una certa distàn-
cia emocional, per no equivocar
els passos a seguir quan es ge-
nerin estudis interessats.

Crec que, si l’objectiu ha de
ser aconseguir un acord satisfac-
tori per a totes les parts de ma-
nera eficaç i amistosa, en primer
lloc cal tenir diverses alternati-
ves i explicar-les argumentada-
ment.A més a més, el Govern
de Madrid ha de perdre la sen-
sibilitat espanyolitzadora i tenir
capacitat d’entesa i reacció a les
propostes innovadores del Go-
vern català, que així mateix ha
de prioritzar la línia pragmà-
tica tant com la reivindicativa, i
tots plegats reaccionar desinte-
ressadament amb rigor, respon-
sabilitat i discreció.

Considero que la principal raó
del fracàs de tants negociadors
és la seva incapacitat per com-
prendre les necessitats de l’altra

part, atès que han demostrat
més interès a atacar-se els uns
als altres que a buscar la solució
conjunta dels problemes.

Em sembla molt interessant i
necessari destacar el fet que el
risc no és la probabilitat de no
arribar a un acord, sinó les con-
seqüències que la no consecu-
ció de l’acord té per a cadascu-
na de les parts.

Els catalans hem sigut sempre
optimistes, però, després de 8
anys de crisi econòmica i 30 anys
de corrupció associada a la po-
lítica, aquest optimisme quasi
ha desaparegut. Hem tingut po-
cavergonyes a tots els nivells i a
quasi tots els partits: casos Iber-
corp, Roldán, PSV, Filesa, Fer-
raz, BOE, Siemens, Nasseiro,
Gürtel, Bárcenas, Casinos, Pre-
nafeta, Planasdemunt, Palau o,
actualment, ITV.

La política, entre moltes al-
tres coses, ha de ser pedagogia,
i parlar de futur també implica
saber fer net, establir mesures
perquè no torni a passar i trobar
un model més just i millor de
benestar social.Als meus ulls,
un bon signe d’identitat d’aquest
país és l’anar per feina, però si
els ciutadans no entenem cap on
anem, podem acabar pensant
que no anem enlloc.

XAVIER RODAMILANS DE LA O
NOTES AL MARGE

El nou pla per a Lleida
La Paeria ha obert el període de debat sobre el nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal que marcarà les directrius de creixement de la ciutat entre el 2015 i el
2030 i que haurà de ser aprovat definitivament pel consistori que surti de les ur-
nes en les eleccions de l’any que ve. En principi, es preveu un creixement mode-
rat que oscil·larà entre els 145.355 habitants el 2030, segons la hipòtesi més pes-
simista, i 179.624, en la més optimista, però posa l’accent en el creixement del sòl
industrial amb l’ampliació del polígon El Segre fins a Alcoletge i el de Torreblan-
ca, i una previsió moderada de nous habitatges tenint en compte l’estoc disponi-
ble, de manera que l’objectiu és que els disponibles representin 1,76 vegades la
demanda necessària per al 2030, una ràtio que evitaria pressions especulatives so-
bre el sòl. Les novetats més significatives se centren en l’aposta per la dinamitza-
ció del Barri Antic, de manera que els promotors en altres zones de la ciutat hau-
ran de destinar part de les seues plusvàlues a la rehabilitació i millora del centre
històric, i canviar el concepte vigent fins ara de l’expropiació per la reinversió de
les plusvàlues privades amb un funcionament que, en teoria, sembla més flexible
i menys onerós per a les arques municipals, encara que també es renunciarà mo-
mentàniament a part dels ingressos de l’IBI amb la figura de sòl no delimitat, pe-
rò sí programat, que tributaria quan es comenci a edificar. En aquesta aposta pel
Barri Antic, també és significativa l’aposta per la denominada permeabilitat roda-
da perquè es pugui arribar amb vehicle a tot el centre històric amb un nou vial per
a vehicles que faciliti l’enllaç del nucli antic amb la rambla d’Aragó i Prat de la Ri-
ba descongestionant Lluís Besa i un eix per als vianants per darrere de la catedral
que serveixi per esponjar i enllaçar tota la zona fins a la Llengua de Serp. Com-
pleten les novetats la introducció de la figura del sòl d’entorn agrícola per a l’Hor-
ta de Lleida en una reafirmació del component rural de la ciutat, que es completa
amb una ronda verda que envoltarà la ciutat connectant zones verdes i comple-
tant un circuit apte per a vianants i bicicletes. Les bases són sobre la taula i ara
s’obre el procés de participació ciutadana, però d’entrada sembla un pla sosteni-
ble que fuig de plantejaments faraònics i sembla ajustar-se a les necessitats i pos-
sibilitats actuals.
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Lapolítica i les formes
ESTÀ ESTABLERT que, en una
societat democràtica, les for-
mes són fonamentals, ja que ga-
ranteixen l’exercici dels drets
per part dels ciutadans. Per en-
tendre’ns: el vot ha de ser se-
cret, es respecten les normes es-
tablertes per igual per a tothom,
cal garantir la neutralitat dels
mitjans públics de comunicació
i així successivament.

O sigui, que si hi ha unes
eleccions europees a l’horitzó,
un programa d’entreteniment
deTV3 (Afers exteriors del co-
missari delTricentenari Miquel
Calzada) no pot dedicar un ca-
pítol sencer a entrevistar el cap
de llista de CiU a les esmenta-
des eleccions, RamonTremosa.
I no pot fer-ho perquè està vul-
nerant el principi de neutrali-
tat de la televisió pública en ma-
tèria electoral.

En el mateix sentit, el Govern
central no pot aprofitar la com-
pareixença del Consell de Mi-
nistres d’ahir perquè, amb l’ex-
cusa que s’ha aprovat un pro-
jecte de llei, comparegui el cap
de llista del Partit Popular i fa-
ci tot un míting sobre política
europea, valoració d’altres can-
didats i intervencions per l’es-
til. Si compareix com a minis-
tre s’ha d’abstenir de qualsevol

valoració electoral, per molt
que sigui preguntat pels peri-
odistes. Ja tindrà temps, i lloc
també, per esplaiar-se com a
candidat.

I, finalment, si el president
de la Generalitat té la inten-
ció de dur a terme una consul-
ta sobre la independència no ha
de disfressar-la ni d’intent
d’acord amb l’Estat ni d’unes
eleccions plebiscitàries. Que ho
digui, i no en un diari francès,
sinó davant dels ciutadans, per-
què sàpiguen a què atenir-se.

JUAN CAL
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En qualsevol societat
democràtica les formes
són fonamentals per
garantir l’exercici
dels drets per part
dels ciutadans
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VOX POPULI

«Transformaré les
eleccions

catalanes en un
referèndum si

l’Estat veta totes
les vies de la

consulta»

ArturMas

President de la Generalitat de
Catalunya

Roger Palà @RogerPala
«Artur Mas parla més clar a fora que aquí: a Le Figaro ja deixa
clar que no hi haurà consulta sinó eleccions plebiscitàries.»

Rubén @egel71
«Soraya diu que les eleccions no es poden convertir en un
referèndum. I com ho pensen impedir? Pensen il·legalitzar les
eleccions?»

Eterno Primavera @SiPeroNo1
«Enhorabona als periodistes presents a la roda de premsa de
Soraya que no li han preguntat sobre Bárcenas. Seguiu així,
campions.»

Santi Giménez @acaradeperro
«El papa demana perdó pels capellans follanens i els bisbes
espanyols comparen el matrimoni gai al d’un home i un gos.»

Marc Serra @mkserra
«Si Guardiola es carrega el Reial Madrid i després el Mou, ja es
pot retirar. La temporada del Barça torna a estar en mans de
Guardiola.»


