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Ignasi Sayol: Només fa uns anys, la
mobilització en favor de la celebra-
ció de consultes populars per la
independència hagués estat impen-
sable. Qui ho havia de dir, que viurí-
em un moviment d’aquesta mena a
favor del Dret a Decidir i de norma-
lització de l’independentisme! 
Joan Tardà: Però no ens han rega-
lat res. Les noves generacions ja
no estan disposades a empassar-
se les pors de la Transició. Havien
fet creure a molta de la gent que
en aquells anys va dir amén a la
Constitució espanyola que l’auto-
nomisme permetria al nostre país
aixecar el cap... I al capdavall,
després de tants anys d’autono-
mia, què tenim: unes infraestruc-
tures deficients fetes i pensades
des de Madrid, fixa’t amb la
manca d’inversió en l’eix medite-
rrani i la pervivència dels peatges,
i dificultats per continuar sent un
país industrial. 

I.S: Per això es parla del sobiranis-
me econòmic...
J.T: Efectivament, parlem de no
voler continuar pagant i prou. El
debat del desequilibri fiscal i finan-
cer de Catalunya respecte a l’Estat
tothom ja el té clar. Però volien evi-
tar-ho... per què creus que va cos-
tar tant que publiquessin les balan-
ces fiscals? Que quedi clar: l’Estat
espanyol és un mal negoci per als
nostres fills i les dades ho deixen
clar: l’any 2008 el dèficit fiscal de
Catalunya va representar el 10,2%
del Producte Interior Brut català,
que traduït en xifres vol dir uns
22.000 milions d’euros, és a dir
3.000 euros per habitant. 

I.S: Cert, l’altre dia, el Centre Català
de Negocis avaluava el que es
podria fer amb aquests diners, uns
60 milions d’euros diaris: l’Eix trans-
versal ferroviari entre Lleida i Girona
està pressupostat en 7.000  milions
d’euros, el Canal Segarra-Garrigues
es pagaria en 25 dies, fer el desdo-
blament de l’Eix Transversal, que té
un cost de 700 milions d’euros, es
pagaria en 12 dies i cada dia podrí-
em fer un hospital pressupostat en
70 milions d’euros.
J.T: La situació és inaguantable.
Recorda els 600 quilòmetres d’au-
tovia construïts a la província de
Madrid en els últims vint anys i els
vint a la de Barcelona. I un altre
exemple, encara que sembli menor:
tenim el 17% dels estudiants de
l’Estat espanyol, però només rebem
el 8% de les beques. I, a pesar que
hi ha una sentència del Tribunal
Constitucional a favor de Catalunya,
no fan el traspàs. Aquest tema l’he
viscut ben de prop i no hi ha mane-
ra. Ni tan sols apareixia en el docu-
ment del govern per a un Pacte
d’Estat d’Educació. Així que, aquí,
els fills dels treballadors ho tenen
molt pitjor; és així de bèstia. 

I.S: I encara mal vistos!
J.T: I tant! L’anticatalanisme allà
ven. PP i PSOE l’exploten. Només
cal veure el que han fet amb
l’Estatut. Els dels Rajoy en contra i
Zapatero, quin mentider!, se’n des-
entén. 

I.S: Creus que l’actuació del Tribunal
Constitucional ha fet caure la bena
dels ulls a molts catalans?
J.T: Crec que sí. En tot cas, és un
exemple de la manca de democrà-
cia a l’Estat espanyol. El poble de
Catalunya ja va votar en referèn-
dum l’Estatut i per això el Tribunal
Constitucional s’hagués hagut de
limitar a ratificar el text. Per demo-
cràcia! Però és un òrgan corromput
en les seves funcions. PP i PSOE
controlen el Tribunal i han decidit
liquidar l’Estatut i per això cal fer el
salt a la sobirania d’una vegada per
totes. 

I.S: I això serà possible?
J.T: El món en què vivim canvia a
una velocitat vertiginosa. Que lluny
sembla que quedi la independència
de les repúbliques bàltiques, la
mateixa autodeterminació aleman-
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ya, el procés a Txèquia i Eslovàquia o la independència
de Montenegro... I, en canvi, fa quatre dies!. I d’aquí a
poc el referèndum d’independència a Escòcia. El futur
radica en la capacitat d’adaptació dels països petits
com el nostre, independents, en el marc europeu i en el
del món globalitzat. 

I.S: Per què el Dret a Decidir té tanta força com a idea? 
J.T: Perquè Catalunya, com tots els pobles del món, té
dret a l’autodeterminació, que és un dret reconegut per
l’Organització de les Nacions Unides i perquè la seva
derivada, el Dret a Decidir, està lligat al concepte d’a-
profundiment de la democràcia. En totes les societats
avançades com la nostra, la ciutadania ja no en té prou
amb una estricta democràcia representativa, d’anar a
votar i punt. El que avui dia exigeixen les noves genera-
cions és una democràcia de qualitat, és a dir una demo-
cràcia participativa. De manera que les persones hau-
ran de tenir el dret de decidir tot el que vulguin decidir.
Quin sentit té, sota un concepte de modernitat, poder
decidir com vols que es reguli, per exemple, l’eutanàsia
i, en canvi, no puguis decidir sobre quina relació vols
amb l’Estat espanyol? 

I.S: Efectivament, l’Estat espanyol tindrà un veritable pro-
blema amb Catalunya, perquè difícilment podran aturar,
anar en contra la democràcia. A no ser que fessin ús de
la violència... 
J.T: Però això a la Unió Europea del segle XXI és impos-
sible. Les consultes populars que s’estan fent a tot el
país, i el dia 20 a Cornellà, ens portaran inevitablement

a fer el salt definitiu. Gràcies a les consultes populars,
totes les branques del catalanisme polític, totes, tant
les que estan en el govern com les que estan a l’opo-
sició, tant les que tenen representació parlamentària
com les que aspiren a tenir-ne, totes hauran de dir caixa
o faixa.

I.S: Caixa o faixa?
J.T: Sí, vull dir que ningú no podrà amagar el cap sota
l’ala. Quan arribi al Parlament la demanda de milers de
persones, a través d’una Iniciativa Legislativa Popular,
de convocatòria d’un referèndum, tots els partits polítics
hauran de dir sí o no. I punt. Per això és tan important la
llei de Consultes Populars que va presentar el Govern de
la Generalitat i que va aprovar el Parlament. I aleshores,
quan arribi, si els partits de tradició democràtica cata-
lans diuen que sí, la pilota ja serà a la teulada espanyo-
la. Què farà el govern de Madrid, del PSOE o del PP?
Prohibir-nos el referèndum? Bé, ja en parlarem com que-
darien davant del món i ja en parlarem de la resposta
catalana, pacífica i democràtica, però contundent.

I.S: Creus que PSC i CiU diran que sí a organitzar el refe-
rèndum?
J.T: El que sé és que la Llei de Consultes Populars l’ha
presentada un govern on hi ha el PSC i porta la signa-
tura del President Montilla i que CiU també diu que està
d’acord amb el Dret a Decidir. De fet, el ciutadà López
Tena, un dels activistes del procés de les consultes és
membre del Consell Nacional de Convergència. El que
puc dir és el que farà Esquerra: qui vulgui pactar amb
nosaltres s’haurà de comprometre a organitzar el refe-
rèndum definitiu des del govern.

I.S: Et confesso que la imatge dels nouscatalans, els
immigrants acabats d’arribar, anant a votar en les con-
sultes té una força extraordinària...
J.T: He estat present en diverses ciutats on ja s’han
celebrat consultes i en totes jo també ho he vist i estic
d’acord amb tu que és impressionant i crec que és un
motiu d’orgull de la nostra societat. La Catalunya lliure
i independent que volem està per fer i tothom està con-
vocat a construir-la. Crec que és molt il·lusionant lluitar
per un país per a tothom amb més llibertat i més justí-
cia social. Per això, la consulta per la independència a
Cornellà té tanta importància, perquè som el laboratori
de la Catalunya del futur, lloc de trobada de persones
vingudes d’arreu, la Catalunya popular, dels treballa-
dors, que no volen ser els gran perjudicats d’una crisi
econòmica que res no té a veure amb el treball i molt
amb el capital, i d’una Espanya que ens espolia els
recursos.

I.S: El dia 20 de juny a la nostra ciutat, perquè uns cen-
tenars de cornellanencs i cornellanenques de pensament
polític divers s’ho han proposat com a demostració de
maduresa democràtica, també se celebrarà la consulta
per la independència. Esquerra Republicana de
Catalunya us demana que hi participeu i que voteu Sí,
convençuts que estem protagonitzant un fet històric,
transcendental, que ens obre les portes al referèndum
definitiu, a la plena sobirania.

Esquerra només pactarà amb qui es 
comprometi a organitzar en un futur

immediat un referèndum oficial 

Orfeó Catalònia
Dimarts dia 15 de juny
a les 20 h.
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El divendres 28 de maig, els
companys i companyes
d’Esquerra vam viure un

moment molt emotiu en l’homenat-
ge al company Josep Pidelaserra
Llach, que ens va deixar fa unes
setmanes. La proposta d’Esquerra
perquè la primera promoció d’horts
urbans de Cornellà portés el seu
nom va ser acceptada al ple i ara ja

és realitat. Vam compartir un senti-
ment intens al costat de la família,
envoltats d’amics i ciutadans que li
volien retre un reconeixement d’ad-
miració. 
El company Pepitu ens ha deixat
per sempre el record de la seva ale-
gria, del seu esperit lluitador, incan-
sable i ple de força. Als companys
d’Esquerra presents a l’acte, ens
vingué el record de com en la darre-
ra campanya municipal es va fer un
tip de repartir per tots els barris
planter d’enciam alhora que expli-
cava la necessitat de fer realitat
més horts urbans, perquè la prime-
ra promoció (que ell ja havia iniciat
molt abans) havia resultat insufi-
cient per la gran demanda de la ciu-
tadania. Són els ciutadans anò-
nims com en Josep, els qui, amb la
seva lluita diària ens animen a con-
tinuar endavant. Per això, home-
natjant persones com ell, honorem
totes les persones, tant se val
com pensin o deixin de pensar,
que treballen generosament per
millorar la ciutat. 

I encara més. Els qui havíem tingut
la sort de tractar-lo com a company
d’Esquerra, admiràvem l’orgull amb
què parlava del treball i del seu
ofici de paleta, la seva inquietud
per aprendre i la facilitat amb què
transformava la seva gran estima a
Cornellà i a Catalunya amb voluntat
de fer pedagogia, d’explicar-se des
de la senzillesa i l’honradesa. 
Per això l’hem estimat i per això
sempre el recordarem. 

Els horts urbans duen el nom de Josep Pidelaserra

Inaugurat el macrocentre comer-
cial a tocar del camp de
l'Espanyol, recordem el compro-

mís del tinent d'alcalde José Luís
Morlanes que els espais comercials
estarien dedicats a comerç i oci
relacionat amb l'esport i que només
hi hauria un supermecat de petites
dimensions. Està clar, això ho deia
un tinent d'alcalde d'Urbanisme,
que alhora també ocupava un alt
càrrec empresarial al Reial Club
Esportiu Espanyol, S.A. Una veritable
vergonya: que un càrrec de
l'Ajuntament defensés al mateix
temps —que per això el van con-
tractar— els interessos d'un socie-
tat anònima. Però ens van enganyar
a tots. I quan la situació ja era insu-
portable (els queia la cara de ver-

gonya!) van treure el senyor
Morlanes d'Urbanisme i el van fer
tinent d'alcalde d'Hisenda. En
aquells dies les coses es feien així. 

Morlanes investigat 

Segons publica El Economista (28
de maig de 2010), la fiscalia de
Delictes Econòmics del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
ha demanat a la Policia Judicial que
obri una investigació sobre les pos-
sibles irregularitats comeses i que
les investigacions s'estan duen a
terme per la unitat de Delinqüència
Econòmica i Fiscal. Tot plegat, està
relacionat amb les activitats de
José Luís Morlanes, com a presi-
dent de La Seda, en haver pogut
cobrar 290.000 euros l'any 2008

d'una empresa anomenada Nuevo
Sol Granadella a la qual La Seda
havia transferit 18,2 milions i que
ell mateix en una entrevista publi-
cada en aquesta mateixa publica-
ció l'any 2008 negava que La Seda
hi tingués cap mena de relació.
Segons es reprodueix a El Econo -
mista: “Además de cobrar de
Nuevo Sol Granadella, la sociedad
de Morlanes, Iter Metropolità, perci-
bió, en 2008, 231.000 euros de La
Seda en concepto de asesoría
inmobiliaria. Según consta en
Hacienda, Iter también facturó a la
inmobiliaria Quad y a Urbinsa
Cornellà, ésta última a través de la
sociedad Tein Quimica. Además,
Morlanes reconoció que cobró del
ayuntamiento de El Prat”. 

Mentides i roba bruta
El tinent d'alcalde d’Urbanisme Morlanes, amb el permís de l’alcalde i d’IC, també dirigia l’Espanyol

Iolanda Llambrich
Regidora d’ERC

ciutat


