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A
rtur Mas té raó quan afir-
ma que la cimera social  
es convertiria en un estè-
ril pim, pam, pum polí-

tic. I que per això la suspèn. Però el 
que no explica és per què el Govern 
no ha fet els deures perquè fos útil 
i imprescindible. El 2011, en un 
moment socioeconòmic ja molt di-
fícil, hi va haver una cimera anti-
crisi de la qual van sortir acords de 
mínims en formació professional, 
infraestructures, economia pro-
ductiva, polítiques d’ocupació i al-
tres encàrrecs al Govern. L’oposi-
ció es va mostrar menys satisfeta, 
però hi va haver consensos i la polí-
tica va demostrar, aparentment, la 
seva utilitat. ¿Aquesta no hauria es-
tat una bona ocasió per conèixer 
els seus resultats transcorreguts 
dos anys?
 Ningú discuteix que les políti-
ques socials no es recuperaran si 
el nostre PIB segueix enfonsant-se. 
Per això, carregar les culpes als par-
tits de l’oposició, menys a ERC, és 

tar a terme aquesta cimera o que, 
en el millor dels casos, tan sols vo-
lia convertir-la en un acte de suport 
a la seva justa petició de flexibilit-
zació del dèficit. Després hi ha l’ex-
cusa dels pressupostos. I dic excu-
sa perquè el 2011 els comptes no es 
van aprovar fins al juliol, com segu-
rament acabarà passant aquest any. 
I llavors sí que hi va haver cimera. 
En aquesta mena de trobades poden 
acordar-se mesures molt immedia-
tes. Ara, davant la realitat de la po-
bresa infantil, és urgent garantir a 
tots els menors dos àpats diaris, per 
exemple. O, en el camp de la investi-
gació, evitar que els professors joves, 
als quals per llei s’hauria d’oferir un 
nou contracte, no siguin expulsats 
de les nostres universitats després 
d’haver invertit molts diners en la 
seva formació. Són qüestions con-
cretes que poden fer-se realitat si re-
alment es prioritzen. 
 Però al costat d’allò que és ur-
gent, les cimeres socials i anticrisi 
han de tenir un sentit estratègic. Un 

bon full de ruta hauria pogut ser el 
manifest Més indústria, subscrit al de-
sembre per tots els interlocutors re-
llevants en aquest matèria. Per cert, 
mentre Catalunya estava sense Go-
vern. Després hi ha hagut alguna fo-
to, però políticament no se li ha do-
nat la importància que té. Potser és 
perquè Joan Trullén, alma mater de 
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El Govern no ha fet  
els deures perquè la 
cimera social fos  
útil i imprescindible

clar, que calladament va ocupant 
càrrecs en alguns departaments del 
Govern, acusant-los de «no ser res-
ponsables», és senzillament una re-
bequeria de Mas. Que aquesta vega-
da no haguessin estat convidats els 
interlocutors socials i econòmics, 
indica que no tenia voluntat de por-

la iniciativa, subratlla una qüestió 
tan sensata com que Espanya no ti-
rarà endavant sense Catalunya i a la 
inversa. I llavors anem al mateix de 
sempre. Mentre Mas no tingui una 
altra ruta ni obsessió que la consul-
ta, la governació estarà desatesa. En-
cara que el més probable és que no 
farà ni una cosa ni l’altra.

DESCONVOCADA LA REUNIÓ CONJUNTA SOBRE ECONOMIA I CRISI

la cita, va consultar ahir el seu so-
ci, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, 
i el primer secretari del PSC, Pere 
Navarro, i, en conversa informal 
amb els periodistes, va anunciar la 
desconvocatòria per tractar d’evi-
tar que la iniciativa degenerés en 
«un pim pam pum entre partits, o 
entre els partits i el Govern». Dit ai-
xò, va subratllar que la iniciativa 
no havia estat anul·lada ni pospo-
sada, sinó desconvocada.

Sense pressupost

El PPC i Ciutadans es van pregun-
tar quin sentit tenia intentar acor-
dar prioritats socials i econòmi-
ques quan el Govern ni ha presen-
tat encara els pressupostos per al 
2013 i amenaça de prorrogar-los.
 A aquesta cacofonia s’hi ha 
d’afegir que en una cimera social 
com aquesta no estava convidada 
la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social, que agrupa 4.000 associ-
acions. Sí que hi estava citat el con-
sell assessor de polítiques socials. 
Les Entitats Catalanes d’Acció So-
cial (ECAS) es van afanyar ahir a re-
clamar que la cimera no quedi de-
finitivament anul·lada perquè la 
situació actual és d’«emergència 
social».
 La crisi i l’atur són, de lluny, les 
principals angoixes ciutadanes (ai-
xí ho constaten totes les enques-
tes), però avui dia els partits cata-
lans es veuen incapaços ni tan sols 
de reunir-se per intentar respon-
dre a aquesta angoixa amb vies de 
solució conjuntes. H

En la campanya electoral del mes 
de novembre passat, el candidat so-
cialista, Pere Navarro, va desafiar 
el de CiU, Artur Mas, a celebrar una 
cimera sobre les prioritats econò-
miques i socials de la nova etapa. 
Mas va recollir el guant. Des d’ales-
hores, han passat quatre mesos en 
què s’ha constituït el nou Govern, 
s’ha forjat el pacte CiU-ERC i, en-
tre altres debats, el Parlament ha 
tingut temps de discutir sobre el 
dret a decidir i proclamar en dues 
ocasions la voluntat d’una consul-
ta. Ha estat impossible, en canvi, fi-
xar un mínim comú denominador 
previ a la cimera sobre política eco-
nòmica i social que s’havia convo-
cat per demà i que ahir va ser sus-
pesa sine die.
 Per un costat, el Govern no es-
tava disposat a acordar cap mesu-
ra concreta que suposés més des-
pesa. La intenció de Mas era que el 
conseller d’Economia espantés els 
partits descrivint la paupèrrima 
situació de la caixa autonòmica i, 
després d’això, imposar dos mis-
satges: la culpa de les retallades i 
els impagaments de l’Executiu ca-
talà és del Govern del PP i l’Estat ha 
de flexibilitzar l’objectiu de dèficit 
de les autonomies per al 2013.
 En canvi, l’oposició exigia con-
crecions. ICV ha recordat aquests 
dies que de l’anterior cimera so-
bre la reactivació econòmica, ce-
lebrada el març del 2010, en van 
sortir una sèrie d’acords que enca-
ra estan pendents de compliment. 

Per exemple, es va decidir «impulsar 
programes de reforç de les perso-
nes perceptores de la Renda Míni-
ma d’Inserció». Pocs mesos després, 
el Govern va fer el contrari, retallar 
la prestació fent més restrictius els 
criteris d’accés.
 El PSC, impulsor de la cimera, va 
retreure a Mas que no hagi creat «un 
clima de negociació», en paraules 
del seu portaveu Maurici Lucena, 
que també va fer autocrítica sobre 
la «desconfiança general» entre par-
tits i Govern. Mas, que dimecres ja 
va suggerir la possible anul·lació de 
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Les entitats del 
Tercer Sector 
insten a posar nova 
data a la cita per 
l’«emergència social»

Cimera social avortada 
Govern català i partits, incapaços de forjar un mínim comú denominador al voltant de l’Estat 
del benestar i la lluita contra la recessió H Intercanvi de retrets sobre les causes de la suspensió

33 El president, Artur Mas i, rere seu, Oriol Pujol, ahir al Parlament.

vot serà presencial–, tot i que els que 
hi vulguin participar podran facili-
tar «voluntàriament» les seves dades 
personals per rebre informació so-
bre les primàries i les diferents acti-
vitats del partit.
 La doble volta és el factor que més 
pot influir en el nombre de candi-
dats, ja que, si s’hagués limitat a 
una única votació, els sectors crítics 
s’haurien vist obligats a consensuar 
un sol aspirant, a fi de concentrar el 
vot alternatiu en el candidat oficia-
lista. Passaran a la segona votació els 
dos aspirants més recolzats en la pri-
mera, i únicament es prescindirà de 
la segona volta en el cas que un can-
didat superi el 50% dels vots a la pri-
mera volta.
 El reglament obligarà els candi-
dats afiliats al partit a abandonar tot 
càrrec orgànic. És a dir, si Navarro 
vol concórrer a les eleccions primà-
ries, haurà de suspendre temporal-
ment les seves funcions com a pri-
mer secretari. El nombre d’avals no 
ha de ser, en principi, un problema, 
ja que es requerirà la firma d’un 10% 
de consellers nacionals (una quaran-
tena) o un 5% de militants (poc més 
d’un miler). H

Ve de la pàgina anterior

EL PERIÓDICO

El líder del PSC, Pere Navarro, 
 intervé en l’última reunió del 
consell nacional, el febrer passat.


