|

6 Política

|

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 8 DE GENER DEL 2012

Mas busca
el suport dels
líders liberals
europeus
a El president participa en una cimera de dirigents del

centredreta europeu convocada per Nick Clegg a Londres
a Reivindicarà el concert fiscal i defensarà les retallades
Redacció
BARCELONA

A Londres. Davant d’una
vintena de líders del centredreta liberal europeus. I
a poca distància física dels
mercats especulatius de la
City. Oportunitat política i
mediàtica irrebutjable perquè Artur Mas reivindiqui
un nou pacte fiscal català,
denunciï els “incompliments” de l’Estat espanyol
i defensi les polítiques de
retallades als pressupostos
públics. El president de la
Generalitat de Catalunya
participarà dilluns activament en la cimera de governants liberaldemòcrates europeus convocada
pel viceprimer ministre del
Regne Unit, Nick Clegg, a
la capital anglesa.
Mas, l’únic convidat que
no forma part del govern
d’un país independent, defensarà que el pacte fiscal,
amb la limitació temporal i
quantitativa de la solidaritat, és imprescindible perquè Catalunya superi la crisi i de retruc per ajudar l’Estat espanyol a remuntar la
situació. El líder de CiU

constatarà un “continuat
esforç de solidaritat de Catalunya amb relació a la resta de territoris d’Espanya” i
lamentarà els “incompliments sistemàtics” de l’Estat amb el finançament de
la Generalitat. És a dir, reivindicarà la internacionalització del pacte fiscal.
El cap de l’executiu català també exposarà en la
trobada –davant de dirigents liberals, euroescèptics diversos i periodistes
internacionals– les mesures d’aprimament, austeritat i retallades que ha
portat a terme el seu govern durant l’últim any. La
seva posada en escena arriba alguns dies després de
l’entrevista del nou ministre d’Economia espanyol,
Luis de Guindos, al Financial Times en què va anunciar que Rajoy aprovarà al
març una llei per controlar
els pressupostos de les comunitats autònomes.
A Londres escoltaran
els contraarguments de
Mas dirigents importants
com ara Clegg; el vicecanceller d’Alemanya i ministre d’Economia, Philip

Rösler; el primer ministre
d’Holanda, Mark Rütte, i el
comissari europeu d’Afers
Econòmics i Monetaris,
Oli Rehn, i el de Transports Sim Kallas. Una audiència, doncs, no menyspreable en aquests moments de baixa credibilitat
per a Catalunya.
En el seu discurs, Mas
reclamarà una actitud
“més coordinada i decidida” dels poders públics europeus i del Banc Central
Europeu per resoldre la
crisi econòmica del deute.
Mostrarà, així doncs, el
seu suport al nou tractat
intergovernamental que
s’ha de firmar el març del
2012. A més, demanarà el
suport dels liberals a l’extensió del mandat del BCE
per adquirir deute –sobretot dels països amb problemes, com els del sud d’Europa– i la creació d’un mercat d’eurobons malgrat
l’oposició dels conservadors alemanys. Finalment, Mas expressarà la
seva satisfacció per la inclusió del corredor mediterrani en la xarxa prioritària de transports. ■

El Maresme reclamarà un
estat propi des de l’N-II
Teresa Márquez
MATARÓ

La gent del Maresme de
l’Assemblea Nacional Catalana anuncia pel diumenge dia 15 el primer acte multitudinari i reivindicatiu per reclamar un estat propi. En la iniciativa,
que té la complicitat i la
participació de la majoria

de municipis de la comarca, participaran tot tipus
de vehicles, que, “amb caràcter pacífic i reivindicatiu”, prendran la carretera
N-II a les 10 del matí.
Els participants sortiran des dels dos extrems
del Maresme, Montgat i
Tordera, i es trobaran a
Canet de Mar al voltant del
migdia. Allà es farà lectura

del manifest i es donarà a
conèixer l’Assemblea i la
seva lluita per aconseguir
“una majoria social favorable a la independència”.
Està previst que en els
parlaments prenguin part
el conegut exdirigent d’Unió de Pagesos i membre
del consell permanent de
l’ANC, Pep Riera, i diferents alcaldes i alcaldesses
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Nick Clegg, viceprimer ministre britànic, el març de 2011, a Downing Street ■ AFP

ERC pregunta pels viatges de la dona de Mas
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Nous problemes a Afers Estrangers per al govern de CiU.
El grup parlamentari d’ERC
va exigir ahir al govern més
transparència en la despesa
de viatges a l’estranger i, en
concret, va preguntar quant
va costar el recent viatge
d’Helena Rakosnik, dona del
president Artur Mas, al Vaticà. ERC ha entrat a registre

una pregunta al govern –que
s’ha de respondre per escrit
en un temps indefinit– per
saber si el viatge de Rakosnik
al Vaticà per la inauguració
d’una exposició de Gaudí el
novembre passat el va pagar
l’erari públic, i quin és el “criteri” perquè ella vagi a viatges oficials de la Generalitat.Segons Europa Press, el

de la comarca involucrats
en aquest moviment.
L’ANC, sorgida l’abril passat en la Conferència Nacional per l’Estat Propi, està integrada per un centenar d’assemblees territorials i n’hi ha un centenar
més en procés de ser constituïdes.
El seu objectiu prioritari, a banda de col·laborar
amb altres entitats sobiranistes com ara l’Associació de Municipis per la Independència, és aconseguir el màxim suport de
base abans de la seva constitució oficial el dia 10 de
març. ■

ICV s’uneix a CCOO i
UGT per les retallades
S.P.G.
BARCELONA

ICV se sumarà a la petició
dels sindicats CCOO i UGT
de demanar a tots els
grups parlamentaris que
votin a favor d’una consulta ciutadana sobre les retallades als pressupostos
de la Generalitat. Joan
Herrera, líder ecosocialista, es va comprometre divendres a entrar a registre

diputat Pere Aragonès va argumentar que si la Generalitat demana ara tanta austeritat als ciutadans, també ha
de mesurar molt la despesa
“diplomàtica”. ERC podria
entendre que Rakosnik vagi a
alguns viatges de Mas “en
casos excepcionals”, però no
veu clar aquest viatge per
presentar una exposició.

al Parlament la petició de
convocatòria de la consulta popular.
Precisament, el mes de
setembre passat, el grup
parlamentari d’ICV-EUiA
ja va portar al ple del Parlament una resolució per
una consulta popular de
les retallades. Però, aleshores, el PSC, el PP i CiU
hi van votar en contra
mentre que ERC es va abstenir. Ara, segon intent. ■

