
emblava que amb el canvi de
Govern arribaria l’hora de la
negociació en el si de la mesa
sectorial, la negociació real i

honesta que tant desitjàvem i que con-
duiria a la recuperació de tot allò que ens
han llevat aquests darrers anys. Però, a
l’hora de la veritat, la negociació a la
mesa d’educació ha vengut limitada per
un acord marc signat entre la Conselleria
i els comitès de vaga d’STEI i FECCOO,
un acord que havia de servir per descon-
vocar la vaga indefinida i que s’està con-
vertint en una llosa per a la millora de les
condicions dels treballadors.

Estam constatant, dia rere dia, que
tot allò que se surti del que estableix l’a-
cord marc no es tendrà en compte enca-
ra que suposi una millora per als treba-
lladors. Atenció: encara que suposi una
millora per als treballadors! 

Això és, lamentablement, el que ha
passat amb els sexennis. L’acord marc
preveia la recuperació d’aquest comple-
ment a l’any  amb la possibilitat
d’anticipar-lo a setembre de . Des-
prés de la mesa de funció pública s’obria

l’oportunitat de millorar aquest punt de
forma substancial: els companys de ser-
veis generals i sanitat començaran a co-
brar a partir de gener.

Arribats a aquest punt, ens diran que
l’acord d’educació és millor que els dels
altres funcionaris perquè pel setembre
quedarà descongelat el cobrament del
complement i que percebrem la paga ex-
tra de . El que no ens diran és que es
pot millorar en termes d’equitat. El que
no ens diran és que hi ha docents que
han deixat de percebre uns . euros i
uns altres  euros. El que no ens diran és
que els representants dels treballadors
de la resta de funcionaris han aconseguit
afavorir, per unanimitat, al col·lectiu més
afectat per les retallades. El que no ens
diran és que l’acord d’educació és allò
que es diu “café para todos”.

I el que nosaltres deim és que es co-
mencin a pagar els sexennis a partir de
gener de  als funcionaris de carrera
i interins que s’han vist més perjudicats,
que al setembre del mateix any tot el
col·lectiu vegi descongelat aquest com-
plement, que els interins que han treba-
llat tot el curs cobrin l’estiu i que no ens
hem de deixar enganar, la paga extra de
 està assegurada però els sexennis
es perden mes a mes. Des de FETE-UGT
seguirem reivindicant el que conside-
rem millor per als treballadors, malgrat
això signifiqui mantenir una lluita en
solitari.
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UN ALTRE ACORD 
ERA POSSIBLE

Bombardeos
La comunidad internacional ha tomado la iniciativa informal de
combatir el terrorismo del Estado Islámico bombardeando sus po-

siciones en Siria e Irak. Como es conocido, el ISIS está establecido materialmente sobre un
territorio irregular extendido sobre ambos países. Los Estados Unidos llevan meses atacan-
do por aire las posiciones de los radicales islámicos, y ahora Rusia, decidida a salvar la com-
prometida posición de Bashar el Assad, ataca igualmente desde el aire al ISIS pero también
a otros opositores moderados del régimen de Damasco. Francia se ha sumado a los ataques
y el Reino Unido está a punto de hacerlo.

La situación de guerra abierta y enconada entre varias facciones sirias ha provocado ya
el exilio de varios millones de personas. Y los bombardeos están produciendo, como parece
inevitable, daños colaterales difíciles de evaluar: el ISIS se despliega por las poblaciones que
ocupa y es imposible diezmarlo desde el aire sin poner en serio riesgo a la población civil.
En definitiva, y como ha recordado el líder laborista Jeremy Corbyn, se está masacrando
brutalmente a un enemigo sin mandato legitimador –ni la ONU ni institución alguna ampara
los ataques-, y sin mencionar siquiera los riesgos que implica semejante brutalidad, ni, por
supuesto, haber planteado siquiera la necesidad de un plan de reconstrucción para recom-
poner los retazos de un país devastado. El terrible terrorismo es el causante de todo esto
pero es difícil de creer que la actual respuesta que se le da al terror sea el método más inte-
ligente y civilizado de combatirlo.

Pedro Villalar

onvinguem que el procés de
construcció d’un nou estat ca-
talà a partir de la majoria in-
dependentista sorgida de les

eleccions del  de setembre es troba en
un carreró que no passa. Des d’aleshores,
des de les eleccions, Catalunya té un go-
vern en funcions que, precisament per
aquesta circumstància perllongada en el
temps, és un executiu inconsistent que se
sap en precari i que es limita a gestionar
com pot el present. És a dir, no té cap po-
der efectiu per impulsar polítiques que
consonin amb la declaració aprovada pel
Parlament el  de novembre d’enguany
que iniciava el procés per a la constitució
d’un estat català independent. I això és
així —a saber, que més de dos mesos des-
prés de les eleccions estem sense presi-
dent ni govern— perquè la candidatura
del Sr. Artur Mas a la presidència de la
Generalitat no ha rebut els suports parla-
mentaris precisos.

Val a dir que la situació s’explica—i cap
allà van dirigides totes les mirades— per-
què la CUP, una organització política que
es defineix a si mateixa com a assembleà-
ria i que defensa l’alliberament social i
nacional dels Països Catalans, descarta
proporcionar a Artur Mas els vots que ne-
cessita (amb dos dels deu parlamentaris
que té, n’hi hauria prou). La CUP ja ho va
anunciar abans de les eleccions, això del
veto a la investidura d’Artur Mas, amb la
qual cosa, allunyada del terreny de l’am-
bigüitat tan ben estimat des de sempre
per la política, es constituí, la CUP, en es-
clava irredempta de les pròpies paraules.
I aquí estem perquè aquí seguim.

Paradoxalment, Artur Mas ha estat un
dels grans valedors del camí vers la inde-
pendència que un sector gens minso de
la població catalana ha recorregut els da-
rrers anys de forma accelerada. I, sobre-
tot, ha estat qui ha dut la dreta moderada
i les classes mitjanes a escoltar un discurs
que fins fa molt poc els qui el pronuncia-
ven eren titllats d’extremats sense esma i,
en bona part, també a creure-hi. Tanma-
teix, per fer justícia convé recordar que
Artur Mas no ha estat ni de bon tros l’in-
ventor de la proclama independentista.
Només va tenir la gran habilitat, sentit de
l’oportunitat i esperit democràtic de reco-
llir i fer seu el clam popular que va néixer,
singularment, de la multitudinària mani-
festació de l’ de setembre de .

Per tant, parlaríem d’un president de
la Generalitat entestat a convertir un an-
hel popular ideal —que no compartia
fins aleshores— en projecte polític pautat
i realitzable. I encara afegiríem que quan
decideix emprendre aquest camí ho fa a
desgrat d’una certa part de la base electo-
ral del partit que liderava, que li ha retri-
buït per dues vegades sa gosadia (no-
vembre de  i setembre de ) amb
notables desercions, traduïdes en una
considerable minva dels vots rebuts. És a
dir, quan Artur Mas ha adoptat decisions
greus, de la màxima transcendència, ha
considerat com a prioritari satisfer el delit
democràtic del poble català ans que cali-
brar si aquestes decisions eren o no eren
útils per al partit polític que l’aixoplugava.
Al cap i a la fi, s’ha cregut allò que els par-
tits constitueixen un instrument per a
l’acció política i no pas una finalitat tan-
cada en si mateixos. 

Així, doncs, si la CUP o qui sigui qües-
tionen, com fan, la viabilitat d’Artur Mas
per menar el procés vers la independèn-

cia, potser errin a prescindir massa aviat
del capital de credibilitat que ha acumu-
lat a força de compromís ètic i democrà-
tic. No sembla que s’hagi d’interpretar
d’una altra manera el rol que Artur Mas
ha exercit els darrers anys, que ja hem es-
mentat. El desgast personal sofert i el que
resta per venir—amb insults, calúmnies i
amenaces de molt alta volada provinents
bé de l’aparell de l’estat, bé dels mitjans
de difusió— i el risc, compartit amb els lí-
ders polítics més destacats, d’acabar —
qui ho pot ignorar!— a la presó.

L’obsessió per negar a Mas la investi-
dura com a president de la Generalitat ni
que sigui per un període limitat de temps
té a veure, es diu, amb les connexions de
CDC amb la corrupció. I també amb el
paper exercit pel Govern ara en funcions
a l’hora de practicar polítiques de retalla-
da de despesa en matèries tan sensibles
com la sanitat o l’educació. Doncs, bé,
anem a pans perquè amb totes dues
qüestions —la corrupció i la despesa so-
cial— s’ha de filar ben prim. En primer
lloc, que se sàpiga, Mas no ha estat prota-
gonista de cap cas de corrupció ni recent-
ment ni en els darrers trenta anys que fa
que és en la política. Ni ha estat esmentat
mai ni per la policia ni pels tribunals com
a protagonista actiu o passiu de casos de
corrupció. Per tant, si és injust estendre la
sospita sobre els membres d’un grup pel
fet que algú d’aquest grup sigui un delin-
qüent, si càrrecs públics de CDC han de-
linquit, que n’hi ha un grapat que ho han
fet, això no significa que la taca hagi d’a-
fectar tothom. Ni de prop ni de lluny. I
pel que fa a la reducció pressupostària en
despesa social, qui des de les mateixes
rengleres de l’independentisme fa aquest
retret a Mas potser hauria de repassar al-
gun concepte clau. Vet aquí, per exemple,
el de la disponibilitat i l’origen dels diners
públics que s’han generat a Catalunya
però que rep Catalunya de Madrid com si
fos un donatiu pel qual, per afegitó, s’han
de pagar interessos.

Però encara caldria afegir-hi un altre
argument: CDC és un partit que si alguna
cosa no ha fet mai és proclamar-se d’es-
querres. Per tant, aplica polítiques més
aviat de centre i/o civilitzadament de dre-
tes, per dir-ho d’una manera entenedora.
I dins el context actual, el context que
configuren els resultats electorals del 
de setembre, la pregunta sobre si és facti-
ble conformar una majoria independen-
tista només d’esquerres es respon negati-
vament. Això significa que en la batalla
per la independència han de saber con-
viure partits amb sensibilitats socials di-
verses o molt diverses. O, altrament, el
carreró continuarà sense passar. 

PS: L’actualitat de més a prop entre no-
saltres ens ha dut una notícia inusual per
encoratjadora. És inusual que els polítics
d’aquí nomenin per a un càrrec algú que
estigui preparat per a la tasca que li serà
confiada. Hi intervenen tants d’altres fac-
tors molt abans que l’objectivitat, la capa-
citat i el mèrit, que encertar-la, que l’en-
certin,constitueix una molt bona notícia.
Tan bona com estranya. Si a més a més el
designat és de Felanitx, tindrem garanti-
des a dosis justes la rauxa i el seny, el ra-
ciocini i la intuïció. La capacitat d’escoltar
i la de prendre decisions. IB sembla que
a la fi servirà a les finalitats que la justifi-
quen. Un bon motiu per estar tots plegats
d’enhorabona. I Andreu Manresa, també
(per cert). 
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CATALUNYA 
SENSE PRESIDENT

Quan Artur Mas ha adoptat decisions
greus ha considerat com a prioritari
satisfer el delit democràtic del poble
català ans que calibrar si aquestes
decisions eren o no eren útils per al
partit polític que l’aixoplugava

El que no ens diran és que hi ha
docents que han deixat de percebre
uns 5.500 euros i uns altres 0 euros. 
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