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TERÀPIA DE XOC PER MANEL PUYAL

Opinió
LA TALAIA

SABER DEMANAR
l front de mig centenar d’entitats que intenta que
es rebaixi la pressió de l’IBI a Manresa ha assegurat que renunciar a la revisió cadastral que sol·licitava no implica en cap cas llançar la tovallola sinó
tot el contrari, perquè l’opció plantejada pel centre de gestió
cadastral de fer rebaixes lineals i un «ajustament ﬁ» per sectors el 2016 és encara millor. El problema és que si de les dues
reivindicacions bàsiques que plantejava en el manifest una no
era la més adequada, com han reconegut les mateixes entitats, es poden plantejar dubtes raonables sobre si ho és o no
l’altra: reduir la recaptació -de manera lineal a tots els rebutsun 5% anyal i «mantenir-la ﬁns a equiparar-la als valors reals
de mercat».
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A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA xdomenech@regio7.cat

EL REGAL DELS UNIONISTES
Gràcies a l’actitud dels unionistes, la defensa del dret a decidir és la millor campanya pel doble sí, molt més
que l'engrescada i poc creïble descripció de les fonts de llet i de mel que regalimen a la Catalunya sobirana
alten 46 dies per al 9 de novembre. Si aquell dia s'ha de
votar sobre la independència
de Catalunya, els avantatges i
inconvenients s'haurien d'estar debatent
amb molt interès i profunditat des de fa
molts mesos. El referèndum escocès ha
gaudit d’una campanya electoral de tres
anys, durant els quals s'ha argumentat
profusament a favor del yes i del non. A
Catalunya, en canvi, el primer pla del debat l'ocupa la qüestió de si la ciutadania
catalana és un col·lectiu amb dret a decidir sobre aquest tema –i per tant, si la consulta és legal i si s'arribarà a celebrar.

F

Les previsions del calendari, tot i que
incertes, apunten que l'escudella barrejada continuarà sent plat del dia. Quan es
convoqui la consulta i es declari oberta la
campanya de captació de vots, els del sector més dur del conglomerat unionista no
argumentaran sobre els inconvenients de
la independència, sinó que insistiran en
l'anatema sobre la consulta mateixa. Es
recolzaran en el fet que el govern central
haurà impugnat tant la llei com la convocatòria, i totes dues estaran suspeses. «La
llei és il·legal, la consulta és il·legal i la secessió no és una opció constitucional»:
aquest és i serà l'argumentari.

En aquest escenari, és inevitable que la
negativa dels uns a permetre la consulta
es converteixi en argument dels altres a
favor de la independència. «Hem de ser
independents per no dependre d'aquests
que ens prohibeixen votar». Un argument
difícil de combatre, que l'unionisme ha
regalat a l'independentisme. Han caigut
en la trampa parada pels estrategs del dret
Si d’aquí a 46 dies s’ha de votar, els
avantatges i els inconvenients de la
independència s'haurien d'estar
debatent a fons des de fa mesos

a decidir, entre els quals el conseller
Homs no juga pas un paper menor.
En qualsevol enquesta que s'agaﬁ, els
partidaris que es pugui decidir són molts
més que els defensors de la independència mateixa. En la mesura que l'unionisme
més actiu nega el dret a votar, els partidaris de fer-ho se senten impulsats a mirar
amb simpatia els sobiranistes. Per tant, la
defensa del dret a decidir és la millor
campanya pel doble sí, molt més que l'engrescada i poc creïble descripció de les
fonts de llet i de mel que regalimen a la
Catalunya sobirana.
Fa quatre dies es discutia si una Catalunya independent quedaria fora de la UE,
per quant de temps, si usaria l'euro, si podria pagar les pensions, qui la defensaria
amb les armes, o quina part del deute espanyol assumiria. Ara aquest debat sembla adormit. En una situació normal hauria de tenir tot el protagonisme, però
aquesta no és una situació normal.
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ISABEL OLLÉ I QUIM CABANILLAS

Alcalde de Navarcles. El municipi ha portat a
terme per tercer any una votació popular per
decidir a què destina una part del pressupost.
Bona iniciativa, més enllà de la participació.

Exjugadora de l’Asfe L’aventura
d’aquesta pivot americana a Sant Fruitós
ha durat una setmana i mitja. Snow, de 22
anys, deixa l’equip per manca d’adaptació.

Responsables del Taller de dansa i moviment. Adreçat a la
gent gran i inclòs en la Fira Mediterrània, la proposta ha engrescat
una dotzena de manresanes més grans de 65 anys que mostraran
al públic, amb un espectacle, els beneficis de la dansa.
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