EL 9 N I MÉS ENLLÀ
El passat divendres 22 de setembre, el Parlament de Catalunya va a provar la Llei de
consultes populars no referendaries, amb els vots de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la
CUP.
El dissabte 20 de setembre el president Mas va signar el decret convocant la consulta
del 9 de novembre de 2014. Immediatament el Govern central va portat aquesta llei i el
decret de la consulta al Tribunal Constitucional. Avui, tan la consulta com la pròpia
llei, estan suspeses.
La situació actual es d’ un absolut immobilisme per les dues parts. Aquesta no es la
manera de resoldre cap conflicte polític.
Ni Mas es pot refugiar en la seva política de decisions unilaterals ni Rajoy pot continuar
mirant cap a un altre costat, esperant que el temps resolgui el problema.
Pel bé dels catalans i les catalanes, cal que entomin les seves responsabilitats: obrir el
camí al diàleg, la negociació i el pacte, es l’única sortida de Mas i Rajoy.
El senyor Rajoy no es pot seguir escudant amb la llei. La llei s’ha de complir, per
descomptat, però també es pot canviar. I per això també cal negociació i un acord polític
previ que ell, de moment, no ha estat capaç de propiciar.
Acord entre governs, consulta legal i acordada i reforma federal. Aquests són els passos
a seguir a Catalunya, això és treballar per la consulta i per respondre als anhels de més
reconeixement i més autogovern dels catalans i les catalanes. Els socialistes som
federalistes, no independentistes. Nosaltres no estem per la independència de Catalunya,
sinó per un Estat Federal.
Però no pot ser que el 9 N sigui l’únic problema que ocupi ni al Govern ni als partits
polítics, com no ho és pel nostre Alcalde que, conscient de la situació econòmica que
estem vivint, dedica tots els esforços a tractar de crear ocupació, amb acords dins de
l’Associació Àmbit B30, facilitant la creació de noves empreses, contribuint a la creació
de 100 noves empreses a través del servei municipal d'ocupació (EMFO). Del total
d’aquestes d'empreses constituïdes, 25 s'han formalitzat a través del nou Punt d'Atenció
a l'Emprenedor (PAE). Cal treballar, sobre tot, per sortir de la crisis i crear ocupació.
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