
OTAN o ciutadans

els altres polítics teresa crespo8
construir. És el verb preferit de l’assessora en po-
lítiques socials de la Generalitat i presidenta d’Enti-
tats Catalanes d’Acció Social. Defensa que les oena-

gés s’obrin als nous moviments socials, que lluitin 
braç a braç. Rebutja la protesta destructiva, però re-
clama que els governs facin molt més.

FIDEL MASREAL
BARCELONA

Teresa Crespo recorda el gir de 180 
graus que va fer el PSOE en el refe-
rèndum de l’OTAN. En aquell mo-
ment es va preguntar: «¿Com és 
possible que persones amb dos 
dits de front passin de dir que no a 
dir que sí?». I va arribar a la conclu-
sió següent: «Mai formaré part d’un 
partit que em mediatitzi d’aquesta 
manera i que em digui què he de 
pensar».
 Des de sempre la trinxera de 
Crespo ha sigut la de les entitats 
de suport als més desafavorits. El 
tercer sector. Des d’aquí es rela-
ciona amb governs i partits. Tots 
els escolten. Una altra cosa, diu, és 
que els facin cas.
 No es vol «carregar» els polítics. 
El seu marit, Joan Majó, va ser mi-
nistre socialista. Però els avisa:  o 
canvien la «dictadura» interna i as-
sumeixen que la ciutadania som 
tots i que no es tracta de votar ca-
da quatre anys, o es quedaran lite-
ralment «secs».
 Poc amiga de simplificar el de-
bat, Crespo també considera que 
el tercer sector s’ha d’obrir als 
nous moviments socials. «A vega-
des ens han passat la mà per la ca-
ra. S’organitzen i ho fan. Cal escol-
tar-los, perquè representen una 
altra manera de fer política i ciuta-
dania», assenyala. I proposa treba-
llar braç a braç. Amb accions con-
juntes.
 Però, atenció, Crespo rebutja 
la protesta destructiva. I no creu 
en revolucions clàssiques, sinó en 
una construcció transformadora. 
La dels petits canvis, l’economia 
del bé comú, l’ajuda mútua, la co-

operativa. I també veu una socie-
tat cada vegada més individualis-
ta. Rebutja la protesta buida. «A la 
cinquena vegada de sentir Podem 
et preguntes què proposen i com 
ho faran», afirma, al mateix temps 
que posa aquesta nova força polí-
tica com a exemple d’un crit social 
d’afartament davant la crisi econò-
mica i les desigualtats.
 Busca l’equilibri entre la demo-
cratització interna i una organit-
zació eficaç. Però demana al tercer 
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sector un canvi de mentalitat: «Si 
nosaltres no ens creiem que tota 
organització ha de partir de baix a 
dalt, no podrem construir res».
 I en els partits, ¿hi veu canvis? 
«Es creuen dipositaris de la veri-
tat. Els veig enganxats en els prin-
cipis i en el joc de ‘si l’altre diu ai-
xò, nosaltres allò’».
 Crespo presideix el consell as-
sessor del Govern en polítiques so-
cials. Recorda que el consell eco-
nòmic sí que va ser una reivindica-
ció del president Artur Mas. El seu, 
fruit d’un pacte amb el PSC i amb 
escassa incidència. El tercer és el 
de salut. «Ara, amb la polarització 
sobiranista, cap dels tres ja té l’in-
terès que tenien», lamenta.
 Un cop dit això, té clar que qui 
mana avui és el poder econòmic. 
«El món capitalista és una riuada 
que atrapa tot el que enxampa al 
seu pas. ¿Com hi pot haver viven-
des buides i persones sense ca-
sa? Això el Govern no ho hauria de 
permetre. ¿No pot o no vol?», es 
pregunta.
–Digui-m’ho vostè.
–«Pot fer més del que fa. Grècia ha 
decretat que no hi pot haver des-
nonaments».
 ¿I com estarem d’aquí 50 anys? 
«Jo ja no hi seré», respon esclatant 
a riure. Teresa reivindica un opti-
misme realista i conclou: «Hem de 
fer aflorar la part bona de l’ésser 
humà». H

«els partits es 
creuen dipositaris 
de la veritat i no  
els veig voluntat de 
canviar, dialogar»
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La llei electoral catalana serà una 
de les partides que s’haurà de dilu-
cidar en la recta final d’aquesta le-
gislatura, just després de Setmana 
Santa. Les cartes semblen estar totes 
damunt la taula, i per això les for-
ces polítiques han començat a des-
plegar les seves estratègies de pres-
sió a l’adversari. El primer secretari 
del PSC, Miquel Iceta, va interpel·lar 
ahir ICV-EUiA perquè trenqui l’acord 
amb CiU i Esquerra pel qual els tres 
grups renuncien a les seves propos-
tes de sistema electoral per arribar a 
un consens de mínims: mantenir el 
model vigent i desbloquejar les llis-
tes. Els socialistes rebutgen de mo-
ment aquest pacte i fan valer el pes 
dels seus vots, sense els quals la llei 
electoral no pot prosperar.
 «Ens prenen el pèl», va afirmar 
Iceta en referència a l’estratègia de 
convergents, republicans i ecosoci-
alistes, que el 8 d’abril que ve tenen 
previst aprovar en ponència un text 
sense cap model electoral perquè ca-
da grup pugui defensar el seu en el 
ple a través d’esmenes, tot i ser cons-

cients que cap compta amb els 90 
diputats que requereix la reforma 
per tirar endavant. L’objectiu és ac-
centuar la pressió sobre el PSC, re-
tratant-lo com a bloquejador d’una 
norma que fa ni més ni que menys 
que 36 anys que està pendent, per-
què flexibilitzi la seva posició i se su-
mi al consens.
 Per tornar el cop, Iceta tracta de 
furgar en les contradiccions d’ICV-
EUiA, que abans que aparqués la se-
va proposta defensava, com el PSC, 
un sistema basat en un escrutini 
únic, enfront de l’actual recomp-
te per circumscripcions que queda-
ria consagrat si el pacte de mínims 
prospera. El líder socialista va atri-
buir la posició d’Iniciativa a la pres-
sió pel procés sobiranista i va empla-
çar la coalició a «lluitar fins al final 
per una llei més proporcional».

RÈPLICA D’ICV / El diputat d’Iniciativa 
Jaume Bosch, ponent de la norma, 
va respondre que els qui van renun-
ciar a la circumscripció única van 
ser els socialistes al plantejar l’elec-
ció directa d’una part dels diputats. 
«El problema del PSC és que, en el 
fons, no vol ni desbloquejar les llis-
tes, ni un enviament únic de propa-
ganda electoral, ni superar els blocs 
informatius en els mitjans públics», 
va lamentar Bosch. Tots aquests can-
vis figuren en el text que s’aprovarà 
el 8 d’abril i CiU, ERC i ICV-EUiA els 
faran servir també com a element de 
pressió al PSC. H

NorMa peNDeNt

el psc pressiona 
icV-eUia perquè 
rebutgi la llei 
electoral de 
ciU i esquerra
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Iniciativa acusa els 
socialistes de no voler 
llistes desbloquejades

Mutualitat de Previsió 
Social de la Unió General de 

Treballadors de Catalunya 
a Prima Fixa

En virtut del que estableix la legislació vigent, 
es fa públic que l’Assemblea General extraor-
dinària de la MPS de la UGT de Catalunya a 
prima fixa, que va tenir lloc en data 17 de març 
del 2015 en primera convocatòria, va adoptar 
per unanimitat dels vots dels assembleistes 
presents i representats, entre d’altres acords, 
els de declarar la dissolució voluntària de 
l’Entitat, designar una Comissió Liquidadora i 
establir el dia 30 de juny del 2015 com a data 
de venciment anticipat de les assegurances 
contractades pels seus mutualistes.

Mitjançant aquest anunci, la Comissió 
Liquidadora efectua una crida al creditors 
perquè sol·licitin el reconeixement dels seus 
crèdits, aportant els corresponents títols acre-
ditatius a l’adreça de l’oficina liquidadora de 
la Mutualitat, situada a la Rambla de Santa 
Mónica núm. 10 de Barcelona (dilluns a diven-
dres) de 10 a 14  hores, amb l’advertiment de 
què qui no formuli cap reclamació en el termini 

d’un mes a comptar des de la data de la publi-
cació d’aquest anunci no serà inclòs en la llista 
de creditors.

Barcelona, a 18 de març del 2015
La Comissió Liquidadora 

Mª Luisa Fernández Fernández, 
Juan José Casado Peña
José García Fernandez
Ramón Cebrián Sans

Sergio Moreno Rodríguez
Pilar García Laparra

Óscar López Chamosa

Ajuntament de Badalona
Edicte

De l’Ajuntament de Badalona, relatiu a 
l’aprovació inicial del Pla especial d’ordenació 
de volums a les illes 1 a 14 del Polígon A del 
Port de Badalona.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
de data 18 de març del 2015, va aprovar amb 
caràcter inicial el Pla especial d’ordenació de 
volums a les illes 1 a 14 del Polígon A del Port de 
Badalona (núm. exp. Planejament urbanístic: 3/
A1-15). Aquesta figura derivada de planejament 
urbanístic es formula per la iniciativa pública i 
es tramita per aquesta Corporació Municipal 
a l’empara de l’article 78 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Mitjançant la publicació d’aquest edicte, en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en la 
premsa periòdica, s’inicia el tràmit d’informació 
pública de l’instrument d’ordenació urbanís-
tica esmentat. El termini d’aquest tràmit serà 
d’un mes i començarà a comptar a partir de 
l’endemà de la darrera de les dues publicacions 
obligatòries. Durant aquest període es podran 
formular les al·legacions o els suggeriments que 
es considerin convenients.

L’edicte també es publicarà al Tauler 
d’Anuncis Oficials físic, ubicat al Servei 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, i al tele-
màtic (e-Tauler). 

L’instrument d’ordenació urbanística aprovat 
es pot consultar al Departament de Plànol 
de la Ciutat de l’Àrea d’Urbanisme (Plaça de 
l’Assemblea de Catalunya, núm. 9-12, planta 
baixa) de dilluns a divendres feiners de 9 a 14 
h. i a la pàgina web municipal (www.badalona.
cat), a l’apartat La Ciutat/Urbanisme.

Badalona, 19 de març del 2015
Albert Müller i Valentí

Secretari general accidental
(Resolució 18/08/2014)
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