Mocions de censura
Fa pocs dies va prosperar la moció de censura presentada pel PSOE al Congrés
contra el President M. Rajoy. Aquesta moció es va aprovar gràcies als vots del
PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, el Partit Nacionalista Basc, La Coalició
Compromís, Bildu i Nueva Canarias.
Darrerament, hem vist com hem passat d’un bipartidisme que no admetia cap
tipus de debat, a una realitat política en la que per fer prosperar una moció de
censura són necessàries 8 formacions polítiques diferents. Ens trobem davant
d’un canvi de cicle en el que fa referència a les estructures i la realitat política del
país.
Però hi ha una realitat que encara és molt més punyent per a alguns, sobretot
quan s’analitza quines són aquestes 8 forces polítiques. Per poder fer prosperar
iniciatives polítiques, els partits nacionalista i independentistes dels diferents
territoris segueixen sent necessaris. Això demostra que no es pot fer política ni
construir cap proposta viable d’esquenes a la realitat territorial i social que
aquestes formacions polítiques representen.
És per això, que la mateixa bandera d’enfrontament que el PP ha enarborat en
contra d’aquestes realitats territorials i socials i contra Catalunya (batalla judicial
contra l’Estatut, recollida de firmes contra Catalunya, l’anticatalanisme sistemàtic
que ha alimentat a la resta de l’Estat amb una clara orientació partidista i política,
etc.), s’ha tornat en contra del propi M. Rajoy. Ja ho diuen en castellà, llengua
rica en proverbis: “Quien a hierro mata a hierro muere”.
La votació favorable del PDeCAT a favor de la moció de censura no va ser fàcil
(simplement cal recordar la imitació anticatalanista de Ciudadanos que havia
començat a fer Pedro Sánchez darrerament). Malgrat tot, el PDeCAT va
considerar que calia donar un vot de confiança al candidat proposat pel PSOE i
acabar amb el que havia representat el PP els darrers anys.
Esperem que el nou govern autoanomenat “progressista” del PSOE demostri que
sap fer alguna cosa més que buscar l’enfrontament entre territoris i entre
persones amb objectius electorals.

