Reflexions després de la reunió de la Taula de Diàleg

Ja a l’inici de les vacances, vull compartir amb tots vosaltres unes breus reflexions.
En un context de creixent preocupació per la inflació, l'encariment de l'energia i les
conseqüències globals de la guerra d'Ucraina, el mes de juliol ha acabat amb dos fets
molt rellevants de cara a la lenta i necessària recomposició del marc polític i
institucional a Catalunya.
Per una banda la celebració d'una nova reunió de la Taula de Diàleg entre els governs
català i espanyol que ha posat en valor la importància de desjudicialitzar l'activitat
política i el suport a la llengua catalana amb diverses iniciatives. (trobareu el document
aprovat pels dos governs en acabar la reunió en aquesta mateixa web de Portes
Obertes)
Creiem rellevant subratllar la clara acceptació del marc constitucional i estatutari que
es desprèn de la declaració final. També, però des d'un punt de vista negatiu,
l'absència de Junts per Catalunya de la Taula de Diàleg tot i formar part del govern de
la Generalitat. Igualment, és un fet negatiu la reacció contrària dels dirigents del PP,
que segueixen sense entendre que la seva aportació positiva al diàleg seria una bona
noticia per al conjunt d’Espanya.
Probablement l’absència de Junts està relacionada amb el segon gran fet d'aquesta
darrera setmana de juliol: la suspensió de la condició de diputada de Laura Borràs i, en
conseqüència, de la de presidenta del Parlament de Catalunya en aplicació del
reglament de la Cambra. Aquesta norma del Parlament estableix que, en iniciar-se un
judici per uns presumptes delictes de corrupció (que no tenen a veure ni amb la seva
actuació com a presidenta del Parlament ni com presidenta també de Junts per
Catalunya) cal suspendre els drets del diputat o diputada implicats.
És remarcable que la decisió va ser presa per la majoria de membres de la Mesa del
Parlament (PSC, ERC i CUP) amb el vot en contra de Junts i que la reacció airada de
Laura Borràs contra aquest acord contribueix probablement a fragmentar
l'independentisme i a dividir el seu propi partit, Junts, entre els independentistes
radicals i els provinents de l'antiga Convergència.
En tot cas sembla prou simptomàtic de la situació que la concentració de suport a
Laura Borràs a la porta del Parlament amb prou feines aplegues dues centes
persones.
També ho és que el mateix dia en què Junts per Catalunya es va negar a participar a la
taula de diàleg, el conseller d'Economia Jaume Giró va assistir a la reunió de consellers
autonòmics amb la ministra d'Hisenda per parlar dels pressupostos generals de 2023 i
l'augment del sostre de despesa de les comunitats.

Caldrà veure si es confirmen les tendències cap a una major normalitat institucional i a
posar en primer pla les necessitats de la governança del país. En qualsevol cas, però,
continua oberta la necessitat d'iniciar també un ampli diàleg entre totes les forces
polítiques catalanes (i socials, econòmiques i culturals).
Vull reiterar el que vam expresar en la darrera “Mirada” (nota d’opinió) del mes de
Juny: malgrat el difícil context social, econòmic i polític, és imprescindible dibuixar un
horitzó de futur que inclogui les reformes polítiques i institucionals que permetin
abordar els problemas de fons del nostre autogovern i del funcionament de l’Estat de
les Autonomies.
Des de Portes Obertes hem de seguir insistint en la necessitat de que totes les parts (a
Catalunya i a Espanya) han de fer els esforços necessaris per fer-ho possible.
Com dèiem, “Diàleg sí, reformes també”.
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