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El cinema ha maleducat el
votant a l’hora de retratar
el filibusterisme, perquè
per culpa de Frank Capra
tothom pensa en James
Stewart a Mr. Smith va a
Washington encarnant el
senador Jefferson Smith i
llegint papers sense sentit
durant 24 hores per fre-
nar la votació i combatre la
corrupció. En la versió his-
pànica, però, el filibuste-
risme es tradueix en de-
crets que són un traster on
el govern fa entrar de tot
–el d’estalvi energètic
14/2022 inclou el límit
dels 27 graus i l’abona-
ment de Rodalies gratuït
però també el rescat de les
radials de Madrid i una
partida de 1.360 milions a
les elèctriques– i en trami-
tacions com a projecte de
llei que sovint són una
trampa gràcies a prorro-
gar sine die el termini d’es-
menes fins que el decret ja
no està en vigor. En un ple
que examinava la seva sa-
lut i la seva sintonia amb
ERC després de la taula de
diàleg del 27 de juliol, el go-
vern de Pedro Sánchez va
salvar ahir al Congrés tres
lleis –la del “només sí és
sí”, la llei de ciència i la llei
concursal– i tres decrets,
entre els quals el pla estel-
lar d’estalvi energètic que
fa 20 dies que està en vigor
i que té afegits antinatu-
rals al BOE. ERC va salvar
el pla energètic pel com-
promís arrencat a Sán-
chez que la tramitació
oberta a esmenes no es di-
latarà i també va auxiliar
la llei de ciència i es va abs-
tenir decisivament en el
decret de prevenció d’in-
cendis, un balanç que agu-
ditza el seu xoc amb Junts,
que hi va votar en contra i
denuncia la factura catala-
na del rescat de les radials
a Madrid i la invasió com-
petencial. “El govern espa-
nyol fa trampes, però ERC
vol ser útil i això implica
assumir contradiccions”,
va esgrimir Gabriel Rufián
a Catalunya Ràdio. “Facili-
tar l’aprovació del decret

és votar sí al fet que els ca-
talans paguin el rescat de
les autopistes de Madrid i
1.360 milions al sector
elèctric. I no es tracta de
tenir l’abonament gratuït
quatre mesos, es tracta
que els trens funcionin”,
va rebatre la portaveu de
Junts, Míriam Nogueras.

La pràctica de convertir
cada decret en un traster
on hi ha punts aliens al
propòsit –en 83 pàgines
del 14/2022 hi ocupa més
fulls la navegació aèria que
els 27 i 19 graus i l’apaga-
ment dels aparadors– li ha
sortit bé a Sánchez de nou.
Com va fer notar Joan
Capdevila (ERC), va ser la
ministra Raquel Sánchez
(Transports) i no la vice-
presidenta Teresa Ribera
(Transició Ecològica) qui
va pujar a la tribuna a de-
fensar el decret, una mos-
tra que La Moncloa sap que
l’abonament gratuït fins al
31 de desembre és més po-
pular que les incomoditats
amb la temperatura fins al
novembre del 2023.

ERC: moratòria a pimes
ERC, però, eleva el to i ex-
trema les garanties exigi-
des al PSOE i Podem: un

tràmit ràpid per incloure-
hi esmenes amb una mo-
ratòria d’aplicació per a
autònoms i pimes fins al
30 de novembre, un fons
estatal gestionat per co-
munitats que financi el
cost de les mesures i finan-
çament extra per garantir
les inspeccions addicio-
nals que el decret fa recau-
re –com les sancions– en
la Generalitat. El decret va
ser aprovat amb 187 sís
(ERC, PDeCAT, PNB i Bil-
du), 161 nos (PP, Vox,
Junts i la CUP) i una abs-
tenció. La tramitació com
a projecte de llei va ser ava-
lada gairebé per unanimi-
tat: 342 vots dels 350. Fer-
ran Bel (PDeCAT), que
també hi va votar a favor,
té garantit que en tres o
quatre setmanes es tanca-
rà el termini d’esmenes i
que set dies més tard hi
haurà la convocatòria “im-
mediata” de la ponència
sobre la norma per evitar
que tot s’eternitzi.

Paga al lobby elèctric
Des de la CUP, Mireia Vehí
va rebutjar el xantatge
emocional de barrejar l’es-
talvi i l’escut contra la in-
flació amb l’auxili a ACS o

Abertis pel fracàs de les ra-
dials d’Esperanza Aguirre
o els 1.360 milions a les
elèctriques. “Ens pesa per-
què pensem que les mesu-
res per frenar el canvi cli-
màtic són imprescindibles
però no pot ser per salvar
Endesa”, va denunciar Ve-
hí. La coreografia de fingir
negociacions in extremis
xocava amb l’evidència
que ahir el vot havia estat
emès abans de la una de la
tarda perquè era telemà-
tic per a tothom per les
obres inacabades als nous
panells dels marcadors.

Madrid i Vox van al TC
La ministra Sánchez va
centrar el focus en el no
d’Alberto Núñez Feijóo –el
va citar com a Rajoy en un
lapsus repetit– i va exigir
al PP “que un dialogant fa-
ci el pas al front, si n’hi ha”.
La presidenta de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, portarà
el decret al Tribunal Cons-
titucional perquè “en-
vaeix competències”.
“Porta la cartilla de racio-
namiento al consum ener-
gètic i acudirem al TC”, va
advertir Santiago Abascal
(Vox). Davant la insub-
missió del sobiranisme de

l’M-30, el president Sán-
chez va obtenir ahir el pre-
mi internacional de ser
convidat pel canceller Olaf
Scholz a una reunió estra-
tègica del govern alemany
sobre energia dimarts que
ve al Palau de Meseberg.

Decret d’incendis
El xoc entre ERC i Junts es
va repetir en la votació del
decret sobre prevenció
d’incendis, que homoge-
neïtza els plans des de Ma-
drid tot i ser una compe-
tència transferida. ERC,
que ostenta la conselleria
d’Interior amb Joan Ignasi
Elena, es va abstenir –com
el PDeCAT i el PNB– i
Junts hi va votar en contra
precisament per “laminar
competències i trepitjar la
mànega”, com va etzibar
Pilar Calvo. “Canvia el pla
InfoCat pel pla InfoÑ, tot
haurà de passar per Ma-
drid”, va reblar Nogueras.
El suport del PP permetia
una aprovació folgada amb
265 vots a favor, sis en
contra i 67 abstencions.
ERC es vanta de la paraula
que Sánchez blindarà el
predomini de l’autoritat
competent, la legitimitat
dels serveis de prevenció i

l’Aemet i rectificarà tota
invasió competencial.

Llei del “només sí és sí”
Després que el PP jugués
al filibusterisme votant al
Senat una esmena de
Junts que canviava una
lletra –una a per una o–
que va frenar la llei i la va
retornar al Congrés, ahir
el “només sí és sí” esdeve-
nia llei amb 205 vots a fa-
vor (ERC, Junts, el PDe-
CAT i la CUP, entre ells) i
el no del PP i Vox (141).
Gràcies a la llei de garantia
integral de llibertat sexual
(el títol real), les víctimes
ja no han d’acreditar que
han patit violència o que
s’han resistit, tot acte se-
xual sense consentiment
serà agressió i s’elimina
l’abús sexual del Codi Pe-
nal. “Per fi el nostre país
reconeix per llei que el
consentiment és el que ha
d’estar en el centre de la
relació sexual, cap dona
haurà de demostrar que hi
va haver violència o inti-
midació en una agressió
per considerar-la agressió.
El crit feminista de «no-
més sí és sí» i el de «germa-
na, jo sí que et crec» són
llei”, va lloar la ministra
d’Igualtat, Irene Montero,
tot agraint-ho a “la majo-
ria feminista i plurinacio-
nal” del Congrés.

Llei de ciència, ara sí
El relleu de Pedro Duque
per Diana Morant com a
ministra de Ciència ha su-
posat un impuls a la llei de
ciència, finalment aprova-
da ahir al Congrés després
d’ensopegar al Senat amb
una esmena del PP (vota-
da per Vox, ERC, Junts i el
PNB) que estenia la tem-
poralitat a contractes vin-
culats a projectes finan-
çats amb fons europeus.
Un acord in extremis de
Morant amb ERC va fer
que Rufián canviés el vot i
derrotés l’esmena del Se-
nat per salvar la contrac-
tació indefinida com a re-
gla a canvi de reforçar la
capacitat financera i les
condicions laborals dels
centres públics de recerca.

Les altres dues lleis a
debat ahir, la de cotització
d’autònoms –que instaura
15 trams entre 200 i 590
euros– i la concursal, van
ser aprovades amb el su-
port del PP. “Afavoreix do-
nes i joves. Set de cada 10
dones tenen rendiments
nets inferiors al salari mí-
nim, i el mateix succeeix
amb els autònoms menors
de 30 anys”, va destacar el
ministre José Luis Escrivá
(Seguretat Social). ■

El decret d’estalvi amb radials
surt i aguditza el xoc ERC-Junts

David Portabella
MADRID

a ERC salva el pla energètic pel compromís de Sánchez de tramitar-lo sense filibusterisme i obert a
retocs a Nogueras denuncia el rescat de vies de Madrid i d’elèctriques a El “només sí és sí” esdevé llei

Gabriel Rufián parlant amb la també diputada d’ERC Norma Pujol durant el ple d’ahir ■ EFE
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o acostumen a parlar gaire
en públic, els empresaris
catalans. I menys encara
per sotmetre’s a pregun-

tes amb algun –o molt– fons polític,
com va fer el cofundador i actual di-
rector general del Grup Bon Preu,
Joan Font, que avui té 9.000 treba-
lladors i factura uns 2.000 milions,
en un col·loqui durant la recent
Universitat Catalana d’Estiu (UCE)
a Prada. “No anem gaire bé, al-
menys en l’àmbit polític la cosa no
és que animi gaire la gent, i alguna
cosa es deu haver de fer, perquè no
s’ha resolt res”, es mullava per defi-
nir el moment. “I tampoc em sem-
bla que amb el que s’està fent ara es
resolgui gaire cosa”, etzibava Font.

De fet, l’empresari havia estat in-
terrogat pel moderador, el profes-
sor de la UB Òscar Mascarilla, sobre
què han de fer les empreses per
avançar amb un estat en contra.
“L’empresariat ja hi està acostu-
mat, a treballar amb elements en
contra”, li donava la raó, tot subrat-
llant que l’Estat espanyol legisla se-
gons els interessos de les grans em-
preses de l’Íbex, les que representa,
i no pas els de petites i mitjanes em-
preses que són el gran gruix a Cata-
lunya i laboralment i fiscalment re-

N

queririen “altres coses”. I ho exem-
plificava: “Com en altres països, ens
caldria que l’impost de societats dis-
criminés els beneficis que es rein-
verteixen, com fan les empreses
que funcionen a Catalunya, dels
que es paguen en dividend i servei-
xen per comprar un iot”. “No sem-
bla la millor mesura econòmica per
incentivar la inversió”, lamentava.

És clar que la dependència de
l’Estat no era la seva única queixa.
“Tenim un sector públic pèssim,
absolutament ineficient..., no és es-
trany que triguem deu anys a obrir

un supermercat”, es planyia amar-
gament, erigint-se en portaveu de
l’empresariat. “Així no tindrem un
país de qualitat, ni competitiu ni de
futur”, concloïa, tot recordant que
la riquesa d’un país depèn en gran
part del fet que hi hagi “bones em-
preses”, és a dir, competitives, ren-
dibles i que inverteixin. Segons
Font, un bon líder ha de ser exem-
plar, i alhora tenir un propòsit i no
distreure’s. De fet, ha d’estar “al
servei del propòsit” i fer el que faci
falta per arribar-hi, “cosa que no
passa en l’àmbit polític”, recalcava.

Font, en tot cas, deslligava de la
ideologia el model que ha implantat
al seu negoci, al qual deia que ha ar-
ribat per una altra via: veure com es
podia diferenciar dels competidors.
I com que el seu interès és a Catalu-
nya, va definir un model diferenciat
del de multinacionals espanyoles i
estrangeres, i alhora de difícil rèpli-
ca, com l’aposta per la llengua, les
marques pròpies, o un catàleg molt
ampli de productes, sobretot locals.
“Arribem aquí no pas per una posi-
ció política, sinó per la proximitat
emocional”, resumia, concepte en
què incloïa factors de sostenibilitat,
cohesió social o encaix amb el terri-
tori. I no ha tingut cap problema
amb aquesta filosofia, fins i tot “en
entorns no gaire propensos”, com el
Baix Llobregat o el Vallès. “Volem
aconseguir que ens entri la gent no
perquè ens hàgim decidit en un
sentit polític sinó perquè el model
comercial els sigui atractiu”, con-
cloïa.

Font, a banda, lamentava que ni
ell ni les empreses catalanes troben
tot el personal que voldrien, i con-
cloïa que “s’ha perdut la cultura de
l’esforç” i no s’és conscient que es
tenen uns drets però també uns
deures. “Com a país no hem expli-
cat bé que si volem un sector social
que tingui recursos algú ha de tre-
ballar i de pagar impostos”, deia. ■

CLAR · Joan Font, amo del Grup Bon Preu, denuncia que l’Estat legisla contra les pimes catalanes, i lamenta que el que s’està fent
a Catalunya en l’àmbit polític tampoc resoldrà “gran cosa” QUEIXA · Denuncia un sector públic “pèssim” per a les inversions

Òscar Palau
PRADA

Al col·loqui de
Prada hi va ser
també el rector de
la UPF, Oriol Amat,
que, entre altres, ha
estudiat el cas de
Bon Preu i per
explicar-ne l’èxit ha
enumerat fins a deu
elements. “És molt
important un bon
líder, i ser local a
tots els mercats on
siguis”, concloïa
■ J.M. MONTANER

Empresaris que es mullen
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