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Parlament Declaració de Sobirania, procés en marxa!
ERCCat. Central Solsona, amfitriona del Congrés Regional

Parlament És possible evitar 4.000 M€ de retallades?
Entrevista Pere Aragonès, diputat per ERC al Parlament de Catalunya

EL PACTE PER LA

LLIBERTAT
Les eleccions del passat 25

de novembre van suposar un punt
d'inflexió en la política catalana.
Els partits que havien legitimat de
mocràticament la convocatòria
d'un referèndum d'independència
varen sumar 87 dels 135 diputats
del Parlament —gairebé els 2/3
de la cambra. A més, Esquerra Re
publicana de Catalunya va passar
a ser la segona força del país amb

21 diputats, més del doble dels
que tenia anteriorment. CiU va ser
la força més votada, que lluny d'a
conseguir la «majoria excepcional»
que havia reclamat durant la cam
panya electoral, va baixar de 62 a
50 diputats.

Amb aquest nou mapa polític,
l'opció més viable per facilitar el
procés sobiranista i a la vegada
permetre la governabilitat a un go

vern en minoria, CiU i ERC van
acordar el Pacte per la Llibertat,
que es resumeix en els següents
acords: votar a favor de la investi
dura del Molt Honorable Sr. Artur
Mas; aprovar i impulsar les ac
cions que garanteixin la convocatò
ria d'una consulta per decidir el fu
tur polític de Catalunya; i garantir
l'estabilitat parlamentària de l'ac
ció del Govern.

Artur Mas i Oriol Junqueras signant l'acord parlamentari.



Sobirania. El poble de Cata
lunya té, per raons de legimitat
democràtica, caràcter de subjec
te polític i jurídic sobirà.

Legitimitat democràtica. El
procés de l'exercici del dret a
decidir serà escrupulosament
democràtic i garantirà la plurali
tat i el diàleg.

Transparència. Es facilitaran
les eines necessàries perquè el
conjunt de la població i la socie
tat civil catalana tingui tota la in
formació i el coneixement ade
quat per exercir el dret a decidir.

Diàleg. Es dialogarà i es ne
gociarà amb l'Estat espanyol,
amb les institucions europees i
amb el conjunt de la comunitat
internacional.

Cohesió social. Es garantirà
la cohesió social i territorial del
país i la voluntat expressada en
múltiples ocasions per la socie
tat catalana.

Europeisme. Es defensaran
els principis fundacionals de la
Unió Europea.

Legalitat. S'utilitzaran tots
els marcs legals existents per a

fer efectiu el dret a decidir.
Parlament. El Parlament té

un paper principal en aquest
procés, i s'han d'acordar els me
canismes i les dinàmiques de
treball que garanteixin aquest
principi.

Participació. El Parlament
de Catalunya i el Govern de la
Generalitat han de fer partícips
actius de tot aquest procés el
món local i el màxim nombre de
forces polítiques, d'agents eco
nòmics i socials i d'entitats cul
turals i cíviques de Catalunya.
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Declaració de Sobirania, procés en marxa!
Aprovada al Parlament el 23 de gener de 2013

El Parlament de Catalunya acorda iniciar el pro
cés per a fer efectiu l'exercici del dret a decidir
per tal que els ciutadans de Catalunya puguin de
cidir el seu futur polític com a col∙lectiu.

L'acord va ser aprovat per una gran majoria de la
cambra amb els vots d'ERC, CiU, ICVEUiA i un
de la CUP: un total de 85 diputats, gairebé els
dos terços del Parlament.

La federació regional d'ERC
de la Catalunya Central va cele
brar el passat 26 de gener el
seu Congrés Regional, que se
celebra anualment, i Solsona en
va ser l'amfitriona d'enguany.

En Josep Maria Palau, actual
president d'aquesta federació
des de l'any passat i alcalde de
Jorba, va fer una proposta ambi
ciosa de Pla de Treball que de
mana el compromís de tot
l'entorn d'ERC a nivell local, co
marcal i regional.

El president d'ERC, Oriol
Junqueras, va cloure l'acte reco
neixent la tasca que han dut a
terme els militants i els simpatit
zants d'ERC de la Catalunya
Central en els darrers mesos,
fet que fa que Esquerra sigui vis
ta com a garant del procés que
s'ha endegat.

I com no podia ser d'una al
tra manera, l'Oriol Junqueras va
convidar a seguir treballant per
què «el futur, en bona part,
depèn de nosaltres».

Amb un discurs clar i con
tundent, Junqueras va explicar
que les opcions de recuperació

de la crisi econòmica que pateix
dramàticament el poble de Cata
lunya passen pel vistiplau del
govern espanyol; i va desglossar
5 vies de recuperació d'ingres
sos i de recaptació d'impostos
que trobareu detallades a la pà
gina següent.

Esquerra de la Catalunya Central

Solsona, amfitriona del Congrés Regional d'ERC
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Ja sabeu que dels impostos
que paga Catalunya, el govern
espanyol se'n queda anualment
el 40% (que no ens retorna), i
que ens deu 8.000 M€ que ha
via pressupostat però que no ha
invertit. Amb aquesta situació és
molt difícil fer els pressupostos
de la Generalitat de Catalunya,
que són en un 80% ensenya
ment i salut.

I com si no n'hi hagués prou,
el Ministre d'Hisenda, Cristóbal
Montoro, fixa l'objectiu de dèficit
molt per sota que el de l'any an

terior. Això vol dir que els pres
supostos de la Generalitat de
Catalunya tenen menys marge
de desviació de dèficit.

El sostre de dèficit fixat l'any
2012 era de l'1,5% —amb la
complicitat de CiU al Congrés
dels Diputats. Però la Generali
tat no va poder fer front a l'ob
jectiu de dèficit fixat i va tancar
l'any al 2% (5 dècimes per so
bre). De cara al 2013 el Ministre
Montoro l'ha fixat al 0,7%. Si no
es flexibilitza aquest objectiu de
dèficit públic s'hauran de retallar

4.000 milions d'euros dels pres
supostos de la Generalitat per
arribarhi, l'equivalent a la meitat
de la partida de salut o a la to
talitat de la partida d'ensenya
ment. És una retallada material
ment impossible de fer.

Des d'ERC aportem propos
tes perquè creiem necessari
intervenir en aquests pressupos
tos i diluir les retallades —cada
euro és important— al mateix
temps que garantim l'estabilitat
parlamentària i fem camí cap al
dret a decidir.

És possible evitar 4.000 M€ de retallades?
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Per quins motius creu que s'ha
accelerat el procés sobiranista?
La sentència del TC contra l'Esta
tut va trencar l'aposta que una
part molt important de la societat
catalana havia fet per l'autonomis
me, i que ara veu que la inde
pendència és l'única sortida. Al
costat d'això, el treball constant
d'ERC i les mobilitzacions de la so
cietat civil com les consultes i la
tasca de l'ANC han fet que la inde
pendència sigui avui el centre de
la política catalana.

El govern espanyol recorrerà la
Declaració de Sobirania al Tribu
nal Constitucional. Tindrem temps

de seguir el full de ruta establert?
El full de ruta el desplegarem inde
pendentment del què digui o faci
el Tribunal Constitucional. El que
farà que el calendari s'acceleri
serà la difícil situació econòmica i
social a la que ens està abocant
el govern espanyol.

Si s'esgoten les vies legals exis
tents per fer el referèndum, quin
serà el proper pas?
Primer intentarem acordar el re
ferèndum amb l'estat espanyol, i
si no és possible el farem aplicant
la llei de consultes no referendàri
es. Si l'estat espanyol bloqueja to
tes les sortides, una declaració

La frase: «Ells diuen que la nostra democràcia és il⋅legal perquè no respecta les seves lleis, doncs
les seves lleis són antidemocràtiques perquè no respecten la nostra democràcia!» Junqueras
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Pere Aragonès
En Pere és diputat al Parlament de Catalunya per ERC i regidor a
l'Ajuntament de Pineda per ERCJunts x Pineda.

Edat: 30 anys
Professió: Diputat al Parlament de Catalunya i advocat
Aficions: Llegir i cultivar el meu hort
Una cita: "Les meves contradiccions són les meves esperances", de
Joan Fuster

Oriol Junqueras: Escòcia ja ha posat data a la democràcia: 18
de setembre de 2014. Enhorabona i molta sort! Nosaltres
també ho hem de fer. I ben aviat.

Marta Rovira: Cal recordar al PSC que ERC no té representants
al Consell de Govern de la #CCMA. Ells sí i han acceptat un
pressupost per desmantellarla.

Santiago Niño Becerra (economista): 280 mM€ en vint anys
[en referència al dèficit fiscal de Catalunya]. ¿S'imagina el que
es pot fer amb això ben gestionat?

d'independència per part del Parla
ment està plenament justificada i
podrà ser reconeguda internacio
nalment.
Tots aquests passos s'han de fer
amb el màxim consens dins la so
cietat catalana i explicantlos a ni
vell internacional, ja que les nega
tives de l'estat espanyol s'han de
visualitzar per tal de convertirlos
en la legitimació del següent pas a
fer.

Sovint explica les despeses més
sorprenents del govern espanyol.
Ens en pot fer cinc cèntims?
No acabaríem la llista de despe
ses més supèrflues, però com a
exemples podem posar el cost
dels retrats del rei i la reina d'Es
panya per a l'ambaixada de Berlín
(73.590 euros), les banderes es
panyoles per a les ambaixades
(115.640 euros), els uniformes
d'etiqueta de l'exèrcit (208.656
euros) o la coberteria i l'aixovar de
les ambaixades amb els símbols
oficials (330.400 euros).

Les piulades d'Esquerra. Twitter: @ERC_Solsones

14 d'abril, dia de la

REPÚBLICA
CATALANA

Parc de la Ciutadella  Passeig dels Til⋅lers (Barcelona)
13.30 h: espectacle amb Quim Vila

14.00 h: Dinar de la República
16.00 h: Míting d'Oriol Junqueras

Tiquets dinar:
15 euros/10 euros menú infantil

Els podeu comprar a esquerra.cat a
partir del dia 2 d'abril




