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Aquest dia hi van participar:
Jordi Tendero en nom de CiU
Xavier Barberà en nom de PSC
Roger Amigó en nom de ICV-EUIA
José Miguel Bajo en nom de PP
Núria Pi en nom d’ERC

Resumeixo la nostra aportació al debat polític d’aquesta setmana.

Pressupostos de l’estat en contra de Catalunya.  És una mostra més de l’estat que no ens convé. 
Aquests pressupostos representen un robatori i un desmantellament de l’estat com el coneixem. 
Se’ns justifica per haver trobat arques buides,  tòpic recurrent,  però de fet ho estan per l’espoli  
constant a què ens sotmet aquest estat i la seva negativa a pagar a Catalunya el que li deu. Un  
darrer exemple, els 200 milions d’euros en beques que el tribunal constitucional ha sentenciat que  
l’estat deu a Catalunya, i aquest es nega també a fer-nos arribar. A banda dels milions sabuts i ja  
reclamats bastament.  Només cal comparar la retallada de les inversions a Catalunya (47%) i la  
retallada a Rodalies de Catalunya (84%), per posar dos exemples, sense cap símil en absolut a la  
resta de l’estat, on segueix havent-hi pressuposts per altes velocitats sense recorregut, i sense teixit  
econòmic  i  social  que  el  justifiqui.  Tinguem  presents  els  trams  de  via  única:  de  Tarragona  a 
l’Hospitalet  de  l’Infant  on per  una sola  via  han de coexistir  rodalies,  mitjana i  llarga  distància, 
d’Arenys de Mar cap amunt encara que a efectes pràctics és com si fos des de Mataró i això que és  
la primera línia ferroviària de l’estat, i moltes altres línies a l’interior. Se’ns vol empobrir, per tenir-
nos sotmesos i continuar-nos esprement el que tenim. En definitiva i tal com he començat: una 
mostra més d’un estat que no ens convé.

Eleccions si Catalunya és intervinguda. És de mala fe parlar d’intervenció quan expressament se’ns 
deixa d’abonar el que ens pertoca. Quan tenim un estat que es gasta en renovar un caça per a 
l’exèrcit el que val el funcionament d’un any de tota una universitat. Això sí, diners per a que juguin 
els exèrcits a entrenar-se, traient de les necessitats més bàsiques de la població com l’educació, la  
sanitat, etc. El que necessita Catalunya és tenir la clau de la caixa, i com aquest estat no ens la vol 
donar, la manera d’aconseguir-la és tenir una majoria política i social, per tant donant la veu a la  
gent en unes noves eleccions si van més maldades que ara. I si s’intervé d’altres indrets de l’estat,  
no oblidem que ho faran amb els nostres diners: gastaran els impostos que nosaltres paguem en 
sanejar  hisendes  locals  i  autonòmiques que ja  funcionen  en part  amb els  nostres  diners.  Una  
mostra més que hem de fugir el més aviat possible d’aquest estat que ens ofega, que no ens convé.

Més retallades en sanitat, ara des de l’estat. Preocupa el fet que la diagnosi mèdica i el tractament 
es faci a partir del nivell econòmic de la persona malalta. Es parla d’haver de pagar el transport  
sanitari  no urgent,  les  pròtesis,  etc.  Una cosa és  retallar  algun abús puntual,  i  l’altra  és  deixar 
desprotegida a molta gent. Una cosa és plantejar la limitació del “turisme sanitari” i l’altra és deixar  
desprotegides persones sense recursos. La defensa que alguns fan conforme no s’ha de donar res a 
les persones il·legals ens ofèn. Les persones són persones, sigui quina sigui la seva documentació. 
De fet, els anys d’entrada més forts de persones sense documentació no han estat aquests darrers,  
sinó que corresponen a l’anterior  govern espanyol  popular.  I  qüestionem-nos com a societat,  si 
realment no ens estem aprofitant de la situació de precarietat d’aquestes persones per tal de donar-
los feines sense cap cobertura legal, amb unes condicions il·legals. Acarnissar-nos ara amb aquestes 
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persones és del tot injust. Què vindrà després? Donar cobertura sanitària en funció del que s’hagi  
cotitzat? Ens estan situant en un pendent molt perillós, que des d’una òptica republicana, on creiem  
en la igualtat de drets i deures de totes les persones, no es pot permetre. I, en canvi, l’estat es  
gastarà  enguany  475 mil  euros  en  redissenyar  els  despatxos  del  Consell  de  seguretat  nuclear 
(disseny d’interiors, decoració,..), el mateix que ha “estalviat” reduint cinc metges en un hospital. Així 
doncs,  quan  ens  facin  esperar  per  donar-nos  visita,  per  intervenir-nos,  per  receptar-nos  un 
tractament que haurem de pagar nosaltres, per anar i venir d’una diàlisi en autobús encara que ho 
tingui problemes de mobilitat, etc. pensem que l’estat està gastant aquests diners que ens nega en 
coses més importants: la decoració dels despatxos o les joguines de guerra dels militars.

Canvis en el web del departament d’interior. Preocupa el fet d’acusar públicament sense haver-ho 
pogut  demostrar,  oblidant  la  presumpció  d’innocència de l’estat  de dret.  La feina d’investigació 
policial és de la policia, els seus agents i investigadors, i han de fer-la professionals. Potser s’han 
retallat massa a sí mateixos i els falten efectius, però la solució no és donar aquesta responsabilitat  
a la gent. Altra cosa és que si una persona presencia un fet, en doni testimoni si cal en lloc de  
marxar  i  desentendre-se’n.  Ara bé,  ens  preocupa que puguin  aparèixer  fotografies  de persones 
innocents, i que se les perjudiqui pel fet d’haver estat públicament exposades en el web. 

Cloem la tertúlia amb la constatació d’aquesta afició culé, que dreta al final del partit en què el  
Barça va quedar eliminat cantava “ser del Barça és el millor que hi ha”. És elogiable el canvi que 
s’ha produït en els darrers anys, com a canvi en el model de club. 

Salut i República,

Núria Pi i Martínez
Secretària de Política Municipal
ERC Gràcia


