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Catalunya decideix el seu futur
Fora de joc

Andreu

mayayo

El concepte de llibertat
negativa de Mas

I

saiah Berlin, un dels referents ideològics del neoliberalisme, va establir
dos conceptes de llibertat. D’una banda, el concepte
de llibertat positiva, basat en

la consecució d’uns drets que
només un Estat pot garantir. I,
de l’altra, el concepte de llibertat negativa, entès com el dret
que et deixin en pau i fer el que
et vingui de gust.

Margaret Thatcher pregonava que només existien els
individus i les famílies. Ronald
Reagan reblava el clau afirmant que el Govern ja no era
la solució sinó el problema.
Silvio Berlusconi ha transformat els ciutadans en consumidors. José María Aznar diu que
ningú li ha de dir quantes copes s’ha de prendre. Artur Mas

s’afegeix al top ten dels neoliberals prometent prémer l’accelerador fins al fons.
Mas ofereix barra lliure: aigua a manta per justificar el
transvasament del Roine ( i,
de retruc, de l’Ebre), energia
sense aturador per allargar la
vida de les nuclears (i residus a
Ascó), agricultura productivista bandejant el medi ambient,

Mas veu risc de ruptura
entre Catalunya i Espanya

més contaminació atmosfèrica malgrat les denúncies de la UE. Que tothom faci el que vulgui menys en el
model familiar del Codi Civil del segle passat. La llibertat negativa de Mas no condueix a una Catalunya millor sinó a un país sense ordre ni concert, menys lliure i
menys igualitari.

Enquestes
i vots

El candidat espera poder assolir el concert l’any 2013
en parlar de la seva proposta
estrella en matèria identitària i fiscal: el concert econòmic. El cap de llista no va tenir inconvenient a fixar com
a data d’aplicació d’aquesta
fórmula de finançament, que
segons diversos juristes no
està prevista dins la Constitució, en l’any 2013. El president de CiU ha admès que no
encetaria unes negociacions
amb l’executiu central fins
que s’iniciï la nova legislatura –el 2012– i va donar per fet
que en un any el nou model
seria aprovat i aplicat.
Mas ja havia admès que,
per negociar en condicions,
li serà imprescindible que a
Madrid hi hagi un Govern
sense majoria absoluta i que
necessités un soci estable. A
més de les dificultats legals
que tindria el concert, cal recordar que les negociacions
per obtenir el nou sistema de
finançament català es van
allargar durant dos anys.
Dubtes a l’Estat del benestar

Mas, amb Duran i Lleida, ahir al míting. miquel guillot
albert martín vidal

tarragona
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El lèxic de Mas s’endureix
a mesura que s’esgota la campanya electoral, i ahir en va donar una nova prova en advertir
de la possibilitat que les tibants
relacions entre Catalunya i Espanya acabin trencant-se.
El candidat de CiU va explicar durant un dinar que “no
pot ser que en una relació bilateral sempre n’hi hagi un que
cedeixi en gairebé tot i un altre que s’ho quedi gairebé tot”.
Mas va argumentar que aquesta mena de relacions “al final
peten”. Aquest avís a les administracions de l’Estat va venir
acompanyat d’un nou advertiment: que el seu Govern tindrà una posició “generosa però exigent” amb Espanya.
La jornada va estar marcada per l’escabellament del presidenciable convergent, que
tres dies abans de les eleccions
va desfermar el seu optimisme

Detalls
escenari
Palau de Congressos
de Tarragona.
assistència
1.700 persones.
teloners
Maria Eugènia Forns, Carles
Sala, Josep Poblet i Josep
Antoni Duran i Lleida.
el més aplaudit
La valoració que va fer Artur
Mas de la marxa del 10 de juliol: “La gent demanava sobretot
que el Govern de Catalunya
sigui digne del seu poble”.
La frase

«Zapatero i Rajoy
vénen per tenir
Catalunya agafada
del ganyot»
> ARTUR MAS
> president de ciu

Prèviament, Mas havia tingut temps per abordar les polítiques socials –que va reservar per l’últim dia, mentre
que les seves principals prioritats (economia i educació)
van ocupar els dos primers
dies de campanya– i va assegurar que proposarà substituir a Catalunya la Llei de
Dependència per una norma pròpia. En aquest àmbit,
Mas va seguir sense fer promeses concretes, però va tornar a plantejar la concertació
de serveis públics a entitats i
empreses i va reiterar que no
retallarà l’Estat del benestar.
CiU també va trobar temps
per tornar a demanar les dimissions del conseller d’Interior, Joan Saura, i del seu director general, Joan Boada,
després de la imputació d’un
bomber per les morts en l’incendi d’Horta de Sant Joan
del 2009. CiU ja havia demanat aquesta dimissió abans
que Saura prengués possessió del càrrec. D

focus
electoral
antoni gutiérrez-rubí

Joan Puigcercós, ahir, al míting de Vic. efe

ERC intenta evitar
la dispersió del vot
independentista
Adverteix que vencerà
el PP i que això serà el
camí de retorn de la
protesta del 10 de juliol
glòria ayuso

vic
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Tres dies abans de les
eleccions, ERC va apel·lar ahir
al vot útil independentista a
Vic, ciutat on la Solidaritat de
Joan Laporta i Reagrupament
poden guanyar-li terreny. Fins
ara els republicans han considerat que el principal perill era
que els seus votants tradicionals es quedessin a casa, desencantats pel suport d’ERC al
PSC, i han menystingut la possibilitat d’un transvasament
cap a altres opcions independentistes. Ahir la formació,
alertada per algunes enquestes, va reaccionar per intentar
evitar la fuga de vots, i va advertir que la divisió de l’independentisme només aconseguirà el triomf del PP.
“Si ens dividim el vot, vencerà el PP”, va cridar el president
del partit, Joan Puigcercós,
que va afegir que això significaria un pas enrere des de la
manifestació del 10 de juliol.
El líder republicà, sense citar Solidaritat ni Reagrupament, que volen reclamar la
independència “unilateral-

ment”, va explicar que “la independència no arribarà al
gener”, sinó que abans cal
aconseguir una majoria democràtica, per la via del convenciment, per al qual cal obtenir la majoria absoluta. “Si
tinguéssim 68 diputats, podríem fer una declaració unilateral sense complexos”.
“Hem d’entendre que la
gent té pressa per fer via, però hi ha un esvoranc, l’autonomisme, del qual no és fàcil sortir-ne”, va assenyalar
Puigcercós, que va defensar
que el diferencial d’ERC respecte de la resta d’opcions independentistes és el seu component social, molt important en un moment de “crisi
atroç”. Per això va subratllar
la tasca en favor de les polítiques socials i per la cohesió.
El republicà va cridar a combatre les actituds xenòfobes
i la intolerància, aprofitant
que es trobava en el feu de
Plataforma per Catalunya.
A més, es va tornar a adreçar a CiU pel fet de no defensar prou la llengua i la cultura catalanes, però va treure
ferro al cas Palau titllant-lo
d’“anècdota negra”, a fi de no
allunyar-se massa dels nacionalistes i d’evitar que el seu
discurs contra la corrupció es
converteixi en un problema
per a fututres aliances. D
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Les enquestes electorals són una eina de prospecció valuosa, però les seves hipòtesis pel que fa a l’assignació de percentatges i escons
depenen, fonamentalment,
de tres variables: el nivell de
participació, la posició final
dels indecisos i la Llei Electoral de cada país.
Les enquestes permeten
als partits fer un test de les
idees pròpies o de l’adversari i, sobretot, identificar tendències de fons que es puguin materialitzar segons les
tres variables esmentades.
Però les dades s’han de saber
comprendre. De la seva interpretació, del marge d’error i
de l’amplitud de les mostres
se n’obtenen visions, i pulsions, ben diferents.
En aquesta campanya, les
enquestes han format part
del relat polític: uns demanen no confiar-hi i convertir
les tendències en realitat a
través del vot. D’altres proposen combatre-les amb participació i mobilització, i vèncer,
alhora, la demoscòpia i l’adversari. I se n’ha parlat tant o
més que de les propostes.
Els que se les creguin poden perdre o endur-se un ensurt. Els que les ignorin poden protagonitzar la sorpresa. És aquí on els partits han
d’oblidar les dades i mobilitzar els ciutadans, i aconseguir el més important: materialitzar les estimacions en
vots reals a les urnes. Tant de
les persones que ja s’han decidit com, sobretot, de les que
encara s’ho pensen.
La campanya, oficialment,
acaba avui. Però els electors
poden decidir el vot, si surten
de casa, just en arribar al col·
legi electoral. Aquesta és la
grandesa de la democràcia:
el vot lliure i secret.
* antoni gutiérrez-rubí
és assessor de comunicació

