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Artur Mas, líder de governar Catalunya Convergència i

Unió partit

Clica per fer més gran

22 novembre 2012 19:49

Catalans consideren camí a
la independència
Per Milers Johnson a Madrid i Julius Purcell a Barcelona

Fins fa poc, Jordi Parellada un professor de cant a

Barcelona, mai hagués vist a si mateix votant a favor

de la independència català.

Diumenge - com la regió nord d'espanyols amb una

economia de la mida de Portugal sembla a punt de triar

a un govern compromès amb la celebració d'un

referèndum sobre la independència en dos o tres anys -

Sr Parellada de viatge de sindicalista separatista serà

completa.

"Si m'haguessin preguntat fa sis anys, si volia la independència

d'Espanya, m'han dit que no", el 56-anys d'edat, diu. "Però ara no

veig altra opció per Catalunya. En aquest llavors jo era català i

espanyol. Ara, només sóc català ".

Catalunya, com a Espanya, llangueix en una profunda recessió. La

regió s'ha vist obligat a fer profundes retallades en la despesa

pública i demanar un rescat de € 5000000000 del govern central

d'Espanya per evitar l'impagament del seu deute.

Conversions com el Sr Parellada s'han produït a tot Catalunya ja que la crisi ha accelerat, amb

enquestes que indiquen el suport a un Estat independent català en 44 per cent el mes passat, en

comparació amb el 13 per cent el 2006.

El que sembla ser una disputa familiar, amargat per l'intercanvi cada vegada més aferrissats

entre els polítics de decisió d'Espanya dretà Partit Popular i els nacionalistes català, podria tenir

conseqüències molt més enllà de la península Ibèrica.

Com Mariano Rajoy , primer ministre d'Espanya, batalles amb una crisi econòmica que puguin

veure el sol · liciti un rescat europeu, la perspectiva d'Espanya perdent el control d'una regió

responsable de més d'una cinquena part de la seva producció econòmica seria desastrós.
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A fons

Austeritat Europa

Els europeus es preparen per

a una nova era d'austeritat que

els governs de la regió

prenguin mesures per

eliminar els dèficits

pressupostaris insostenibles

"El que la independència de Catalunya està dient que és la desaparició d'Espanya com a nació",

va ser la dura avaluació d'Alberto Ruiz-Gallardón, la justícia ministre d'Espanya, en una

entrevista.

Entre els aliats europeus d'Espanya, que s'ha de sospesar quines condicions es pot connectar a

qualsevol ajuda futura, els diplomàtics es pregunten per què voldria pagar per Espanya si una

de les seves pròpies regions no.

Per Artur Mas, líder del governant de la regió Convergència i Unió partit i prèviament a un

oponent de separatisme absolut, la relació històricament incòmode de Catalunya amb el govern

central d'Espanya ha arribat a un carreró sense sortida.

Mas Mr afirma que Catalunya ha d'atorgar control sobre els seus ingressos fiscals, ja que

gaudeix el País Basc. Mentre que el seu partit va construir una pila de deute de € 42bn, el més

gran d'Espanya, CiU afirma que Catalunya estaria en problemes molt menys si hi ha menys

ingressos es van transferir a una menor sud d'Espanya.

Però les seves propostes al senyor Rajoy per reformar la manera

com es finança Catalunya van ser rebutjades de pla pel primer

ministre, el que va portar al Sr Mas per desencadenar eleccions

anticipades i exigeixen el dret dels catalans a votar per

l'autodeterminació.

Cap de les parts sembla disposada a cedir.

"Per Mas aquesta elecció permetrà a la cimentació d'un llegat per

a algú que es veu sovint com un pes lleuger i per Rajoy, mentre

que el vot crea una gran incertesa al voltant de Espanya a nivell

internacional, que juga bé als seus seguidors al país", va dir

Pankaj Ghemawat, professor l'escola de negocis IESE de

Barcelona.

Una enquesta realitzada pel diari La Vanguardia va mostrar el

partit CiU guanya entre el 64 i 66 dels seients del parlament català de - a punt d'arribar a la

majoria absoluta de 68. En combinació amb els seients 15-17 previstes per al separatista Partit

Esquerra Republicana, Mas Mr seria una bona posició per formar una coalició governant.

Els experts d'ambdós costats del debat s'han alineat per argumentar per què Catalunya estaria

millor fora d'Espanya, o en el seu lloc com una regió no poden demanar prestat diners a nivell

internacional patiria una enorme sortida de capital i el risc d'extinció de la seva economia fora de

la UE.

http://www.ft.com/indepth/austerity-in-europe
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A fons

Zona Euro en crisi

A mesura que la tempesta del

deute es propaga batalla

d'Europa per salvar els líders

de la zona euro

Per Joan Rubio Ramírez, professor de català nascut d'Economia a la Universitat de Duke als

EUA, els defensors dels dos conjunts d'arguments han tendit a passar per fredament analític

quan en realitat vénen de la mà amb el sentiment nacionalista.

"Els ciutadans de riques ciutats catalanes transferir recursos a les

zones pobres d'Espanya de la mateixa manera com ho fan a les

zones més pobres de Catalunya, però la primera transferència

sembla molestar molt més que el segon, i no puc evitar veure el

sentimentalisme dins d'aquesta asimetria".

Els polítics de Partit Popular, tant el senyor Rajoy, que està

fermament compromesa amb la preservació de la integritat

geogràfica d'Espanya, i els de CiU Mas Mr han adoptat la retòrica

cada vegada més inflamatòria.

Català diputats al setembre va exigir la renúncia d'Alejo Vidal-

Quadras, vicepresident del Parlament Europeu un president i

membre d'alt rang del Partit Popular, que va demanar la

intervenció de la Guàrdia Civil a Catalunya si els plans de referèndum va seguir endavant.

Menys es va informar un comunicat més tard pel ministre d'Interior de Catalunya, Felip Puig,

que va dir que la seva força policial regional seria lleial al govern català en el cas d'una disputa

territorial. Els sindicats i els partits catalans oposició va acusar Puig de polititzar un servei

públic

Els observadors més independents esperen que si el senyor Mas guanya un mandat diumenge

per seguir endavant amb un referèndum, tant ell com el senyor Rajoy es dibuixarà de nou a la

taula de negociacions.

"Perquè una democràcia europea que hagi de tenir aquest tipus de discussions és francament

alarmant", diu el professor Ghemawat. "El fet que s'estan discutint sobre qui controlaria les

forces paramilitars en el cas d'un referèndum s'associa més amb països amb una història més

recent de cops d'Estat".
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