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debat
DILLUNS, 8 DE DESEMBRE DEL 2014 ara   

CARTES I MISSATGES

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

@diariARA          facebook.com/diariARA   @  cartes@ara.cat          Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona      Fe d’errades: opinio@ara.cat     
Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:

L’estat autonòmic va ofegant Catalunya

Cada dia constatem que 
l’actual funcionament 
de l’estat de les autono-
mies cada vegada ofega 
més Catalunya, i que la 

situació es fa cada cop més insoste-
nible. L’estat autonòmic ja no ser-
veix i no és útil per a la governança 
de Catalunya. No resol els proble-
mes dels catalans i no els aporta més 
benestar. Com que això ho creu una 
gran part de la ciutadania catalana, 
aquesta ha optat per veure la trans-
formació de Catalunya en un estat 
independent com l’única sortida a 
aquesta problemàtica. Aquests ciu-
tadans han perdut completament 
l’esperança (cal dir que alguns mai 
l’han tinguda) que dins de l’estat es-
panyol es pugui trobar un encaix 
apropiat per a Catalunya, que reco-
negui la seva realitat nacional i que 
li proporcioni un autogovern que 
satisfaci plenament les demandes i 
necessitats dels catalans.  

L’actual govern espanyol no creu 
en l’estat de les autonomies. Per ai-
xò porta a terme una forta política 
recentralitzadora que en va dete-
riorant el funcionament. Aquesta 
actitud es pot veure en molts àm-
bits. Només cal assenyalar els re-
cursos que ha presentat recent-
ment el govern espanyol contra el 
decret de pobresa energètica de la 
Generalitat i la llei d’horaris co-
mercials aprovada pel Parlament, 

que han suposat que el 
Tribunal Constitucional 
els suspengués. El mar-
ge del govern català per 
fer polítiques pròpies és 
cada vegada més limitat. 
¿On són l’autonomia i 
l’autogovern?  

On també es pot veu-
re clarament que l’auto-
nomia de què gaudeix 
Catalunya és molt limi-
tada és en el camp de les 
finances públiques. Es va posar de 
manifest la setmana passada amb la 
presentació del projecte de pressu-
postos de la Generalitat per a l’any 
vinent. Aquests comptes mostren 
que el gruix dels ingressos de la Ge-
neralitat no depenen directament 
dels recursos fiscals que es generen 
al seu territori ni de la seva política 
tributària, que seria la situació cor-
recta, sinó de la voluntat del govern 
espanyol.  

D’una banda, com que la Genera-
litat no pot recaptar els grans im-
postos (IRPF, IVA, impostos espe-
cials), la part que li toca del rendi-
ment d’aquests tributs l’hi ha de 
traspassar l’Estat, que el que li fa és 
una bestreta sobre el que preveu re-
captar. Aquesta bestreta és inde-
pendent de l’evolució real de la re-
captació fiscal. Això vol dir que si 
els ingressos impositius creixen 
més que la previsió feta pel govern 
espanyol, la bestreta no es modifi-
ca. La Generalitat només podrà 
gaudir del creixement impositiu al 
cap de dos anys, quan es liquidi i es 
tanqui definitivament el correspo-
nent exercici pressupostari. Per 
tant, l’any vinent, malgrat que 
l’economia catalana creixi, com 
preveu el govern català, la Genera-
litat no podrà gaudir de l’increment 

supostaris de la Generalitat depe-
nen del govern estatal.  

Així mateix, la Generalitat de-
pèn de l’Estat per endeutar-se, ja 
que com que no té una Hisenda 
pròpia no ofereix garanties als 
mercats. Només ho pot fer a través 
del FLA, que és un sistema que ha 
implantat l’Estat per prestar di-
ners a les autonomies. I el pitjor és 
que cada cop que l’Estat presta di-
ners a la Generalitat a través 
d’aquest mecanisme hem de sentir 
que el govern espanyol diu que es-
tà ajudant Catalunya, quan la rea-
litat és que no ens dóna res, ja que 
tot el que rebem prové de la nostra 
contribució prèvia mitjançant els 
impostos que van a parar a les ar-
ques estatals. Només cal recordar 
el dèficit fiscal de Catalunya.  

El govern espanyol té una con-
cepció unitària de l’Estat i, des del 
punt de vista de la Hisenda, de caixa 
única. Per ell, tots els recursos fis-
cals són de l’Estat. Els territoris no 
compten i els governs autonòmics 
tampoc. Per això diu que mitjançant 
el FLA ajuda Catalunya.  

En conclusió, l’estat autonòmic 
ja no serveix per a Catalunya. Les fi-
nances de la Generalitat no poden 
millorar substancialment modifi-
cant per enèsima vegada el finança-
ment autonòmic. Només la Hisen-
da pròpia que proporcioni un estat 
independent ho pot aconseguir. 

d’ingressos fiscals que 
els impostos proporcio-
naran per aquest fet.  

D’altra banda, el go-
vern espanyol fixa uns 
objectius de dèficit pú-
blic molt restrictius per 
a les autonomies. Repar-
teix l’objectiu de dèficit 
fixat per la Comissió Eu-
ropea per a tot el sector 
públic espanyol (un 
4,2% del PIB el 2015) en-

tre els diferents nivells de govern 
d’una manera que no es correspon 
amb la importància relativa de ca-
dascun d’ells. El 2015 permetrà no-
més un dèficit del 0,7% del PIB a les 
autonomies, la qual cosa suposa una 
sisena part del total, mentre que les 
autonomies representen una terce-
ra part del sector públic espanyol, i 
als governs locals els assigna dèfi-
cit zero. En canvi, el sector públic 
central pot incórrer en un dèficit del 
3,5% del PIB.  

Per poder complir amb aquest 
objectiu de dèficit, el govern català 
tenia dues opcions: retallar les des-
peses o trobar més ingressos. Molt 
adequadament ha optat per la sego-
na opció i ha pressupostat com a in-
gressos el deute que té l’Estat amb 
la Generalitat per diversos concep-
tes, entre els quals el no-compli-
ment de la disposició addicional ter-
cera de l’Estatut, que obliga l’Estat 
a invertir a Catalunya en la matei-
xa proporció que el pes relatiu del 
PIB català. La Generalitat ha quan-
tificat aquest deute en 2.500 mili-
ons d’euros, però que el govern es-
panyol el pagui depèn de la seva vo-
luntat política, que, com es posa en 
evidència cada dia, no és precisa-
ment favorable a Catalunya. Per 
tant, altra vegada els recursos pres-
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Ara és el torn de Súmate 
 
Ara, més que mai, és el torn de Súmate. 
Ara és l’hora que puguin convèncer 
aquells catalans que pensen que la inde-
pendència és només per als que parlen 
català i estan arrelats a Catalunya de nai-
xement. Ara és l’hora que els facin enten-
dre que, en aquest nou país que volem 
crear, ells també hi són representats i 
formen part de les diverses sensibilitats 
que poden integrar-s’hi. Que en aques-
ta societat, que des de fora volen fer creu-
re que és tan elitista i profundament se-
gregadora, es podran sentir molt més in-
tegrats que en altres llocs de l’Estat on 
les singularitats culturals i lingüístiques 
són, com a mínim, menyspreades. 

Que aquí les coses es fan amb seny i 
que la rauxa la deixem per als dies festius 
i no a l’inrevés. Que no seran mai ciuta-
dans de segona perquè a Catalunya no 
n’hi ha. Que podran seguir sentint-se es-
panyols però, alhora, podran optar per 
ser subjectes actius en la creació 
d’aquest estat nou i independent. 

JOAN RAMON MCCRAGH PRUJÀ 

PALS 

Deixem de fer el ridícul 
 
Molts cops donem les gràcies al govern 
espanyol per la quantitat d’indepen-
dentistes que crea cada dia, però no ens 
adonem que des de Catalunya també es-
tem fent el ridícul. Ve Rajoy a Barcelo-
na, diu que Catalunya no és país de llis-
tes úniques i, dos dies després, Junque-
ras rebutja la llista única.  

A mi m’és igual si hi van junts o sepa-
rats, però votem ja: estem perdent el 
temps perquè els polítics no són capaços 
d’arribar a un acord de mínims. Deixem 
de fer el ridícul. 

BERNAT SANJUAN SOLER 

TORDERA 

A qui afavoreix  
el pla Paral·lel? 

 
Segons les autoritats competents és un 
pla ideat per als veïns dels barris del Po-
ble-sec i Sant Antoni, una neteja de cara, 
un intent per recuperar els anys de glò-
ria d’aquesta mítica avinguda de Barce-
lona coneguda pels seus teatres i cafès. 

Com a veí d’un d’aquest barris involu-
crats en la reforma, permeteu-me que ho 
posi en dubte. Més enllà dels mesos de 
molèsties i maldecaps propis de qualse-
vol obra, des que es vol posar de moda el 
Paral·lel només he vist desaparèixer co-
merços de tota la vida per deixar pas a 
bars i restaurants de moda, i la conver-
sió en apartaments turístics de més pi-
sos del que seria desitjable per allotjar 
un tipus de turisme que no sempre és de 
“qualitat”. 

¿És just idear un barri per a turistes 
d’una nit o d’una setmana en detriment 
dels que hi vivim tot l’any? Queda clar 
que no s’ha volgut escoltar la veu de les 
corresponents associacions de veïns. 

JOSEP PADRÓ PIEDRAFITA 

BARCELONA 

El mòbil al teatre 
Fa poc vaig anar al Teatre Nacional de 
Catalunya a veure l’obra de Shakespea-
re El somni d’una nit d’estiu dirigida per 
Joan Ollé.  

Primer de tot vull felicitar per la seva 
feina tots els actors, que aquell dia van 

aguantar. Abans que s’iniciés la funció 
es va sentir un missatge per megafonia 
que demanava als espectadors que apa-
guessin els dispositius mòbils. Però du-
rant l’obra, que va durar dues hores i 
vint minuts aproximadament, no van 
parar de sonar tons de missatges. Puc 
entendre que la gent no pari el telèfon, 
però el mínim seria posar-lo en silenci. 

L’altra cosa que em va sorprendre va 
ser la tos del públic. Pot ser que una per-
sona, dues o fins i tot tres esternudin o 
tussin, però una altra cosa és que no es 
puguin aguantar petites picors de gola 
o estossecs sense fer res per molestar el 
menys possible els que fan la seva feina 
amb excel·lència, i el públic. 

Visca el teatre i visca el respecte per 
les persones i els actors! 

MIREIA MURILLO MARCÉ 

BEGUES

El gruix dels ingressos de la 
Generalitat no depenen de 
la seva política tributària, 

sinó de la voluntat  
del govern espanyol

Molt adequadament,  
la Generalitat ha 

pressupostat com  
a ingressos el que  

l’Estat li deu


