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L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA
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UN ALTRE PAS D’ICL

I

CL va inaugurar ahir la seva segona planta de tractament de
sal, la de Sallent, destinada a transformar mineral sobrant de
la mina en sal elaborada especialment per al desgel de les
carreteres, amb destinació principal al mercat nord-americà. A diferència de la de Súria, que lliura un producte de màxima
puresa, la planta de Sallent proporciona una puresa del 97% i requereix molta menys soﬁsticació tecnològica. La nova planta és el
segon graó en el punt d’inﬂexió que va suposar la de Súria: de generar mineral sobrant i llençar-lo a un abocador, es va passar per
primer cop a convertir aquest residu en un producte comercialitzat. L’acte d’ahir fa un pas més en aquesta direcció, que és tot un
canvi en la trajectòria històrica de la mina. Tanmateix, el valor que
cal donar a aquest fet no ha de distreure de quelcom també essencial: els runams continuen creixent, tardaran a deixar de fer-ho i el
pla previst per reduir-los requerirà molt temps. L’acte d’ahir, per
tant, és una bona notícia, però en calen moltes més.
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MITGES VERITATS
Rajoy va dir ahir a Sánchez que no podia ser president del Govern perquè no havia guanyat les
eleccions, i dient això va demostrar que no coneix el sistema parlamentari o que no hi creu

M

ariano Rajoy va tancar la sessió matinal de la moció de
censura retraient a Pedro
Sánchez que no podia ser
president del Govern perquè no havia
guanyat les eleccions, i en democràcia
–va afegir– governa qui guanya les eleccions. Una aﬁrmació que com a mínim
hauria de ser matisada, per no dir que es
tracta d’una mitja veritat, que és pitjor
que una mentida.
El sistema institucional espanyol és de
tipus parlamentari. Els ciutadans trien
uns representants, que al seu torn elegeixen i controlen el Govern i aproven lleis i

pressupostos. El Govern espanyol és elegit pel Congrés dels Diputats mitjançant
el procediment d’investidura, semblant al
que es practica al Parlament de Catalunya. En tots dos casos és elegit aquell candidat que obté el suport de la majoria de
diputats, amb independència de si el seu
partit va ser el més votat o no. Encara
més: per ser investit president espanyol
no cal ni tan sols ser diputat (és el cas de
Pedro Sánchez, que va renunciar a l’escó
quan van fer-lo fora de la secretaria general del PSOE, i no l’ha recuperat).
D’altra banda, hauríem de deﬁnir en
què consisteix guanyar unes eleccions.

No és el mateix ser el partit amb més vots,
ser el que obté més escons, o aconseguir
la majoria absoluta de diputats. En aquest
darrer cas, la victòria és incontestable i
dóna dret automàtic a governar. En qualsevol dels altres, pots sortir a dir que has
guanyat i segurament t’ho respectaran,
però per governar hauràs d’aconseguir el
suport d’un nombre suﬁcient de diputats
El sistema en vigor fa dependre el Govern
de la confiança de la majoria de diputats, i
quan aquesta confiança es perd, entra en
crisi la legitimitat per seguir governant

d’altres formacions. I si no l’aconsegueixes, no governaràs.
El partit amb més vots i diputats al Parlament de Catalunya és Ciutadans, però
Junts i Esquerra sumen més i han fet president Quim Torra. A Manresa, el primer
mandat de l’alcalde Jordi Valls i el segon
de Josep Camprubí van ser fruit d’un
acord d’esquerres que es va imposar al
grup més votat, que era CiU. A Badalona
es va fer un pacte per evitar que García
Albiol continués governant, tot i tenir el
doble de regidors que el segon grup.
El sistema parlamentari en vigor fa dependre el Govern de la conﬁança de la
majoria de diputats, i quan aquesta conﬁança es perd, entra en crisi la legitimitat
per continuar governant. Si Rajoy creu
que aquests mecanismes no són democràtics, hauria de canviar les lleis corresponents, però ha tingut sis anys per posar-s’hi, i no ho ha fet. Ara no té cap dret
de queixar-se exhibint mitges veritats.
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L’OU COM BALLA A LA SEU

BRÈTOLS ANTIESTELADES

PINYA PELS ASCENSOS

Persones vinculades a l'associacionisme (Xavier Belmonte, Joan
Garcia, Antonio García-Flores, Antoni Conill, Joan Lladó, Josefina
Soler i Nacho Muñoz) han recuperat la tradició de l'ou com balla
amb el suport del rector de la Seu de Manresa, mossèn Joan.

Al Collbaix i al Xamal hi falten les banderes. La batalla pels
símbols ha portat algunes persones a tallar els pals de les estelades d’alguns turons de la Catalunya Central, en una acció repetida
i sense cap altre objectiu que destruir.

Els clubs manresans es fan costat. En una temporada que pot
ser històrica esportivament parlant, les entitats implicades en
possibles gestes (bàsquet, futbol, futbol sala, atletisme, gimnàstica....) van escenificar el seu suport mutu via roda de premsa.
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