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El nou Estatut del País Valencià ja
està llest per aprovar a les Corts
Valencianes (previst per al dimecres
1 de juliol) i, després, enviar a
Madrid. El vist-i-plau de la capital
de l'Estat espanyol està garantit ja
que es tracta d'un text consensuat per
les dues grans forces espanyolistes,
el PP i el PSOE. Més que per allò
que hi conté, el nou estatut destaca
per les importants absències: ni
agència tributària pròpia, ni major
autogovern, ni cap solució al conflic-

te polític de la llengua i dels símbols,
ni la derogació de l'anomenada
"barrera electoral del 5%". Les refor-
mes introduïdes apropen les atribu-
cions autonòmiques a les que gau-
deixen la majoria de les "nacionali-
tats històriques", tot i que gairebé es
limiten a atorgar més funcions a la
figura del president -que ara podrà
dissoldre el parlament autonòmic i
convocar eleccions anticipades. 
Però els pocs canvis formals no
amaguen que les intencions dels dos

partits van més enllà dels límits auto-
nòmics. Així, el ministre
d'Economia espanyol, el valencià
Pedro Solbes, va reconèixer que
aquest era el camí que hauria de
seguir el Principat. Com va afirmar
el president del PSPV-PSOE, Joan
Ignasi Pla, el nou estatut és "fidel a la
Constitució espanyola". 
Són moltes les associacions i orga-
nitzacions valencianes que ja han
criticat el text i l'han qualificat d'in-
suficient.

Deu penedesencs van ser citats la
setmana passada per part del Jutjat
d'Instrucció 3 de Vilafranca per un
pressumpte delicte electoral. El pro-
per dia 10 de juny hauran de tornar
a personar-se al Jutjat per prendre'ls
declaració. El punt d'inici d'una
campanya que porta com a lema "on
la injústicia és un fet, la desobedièn-
cia és un deure: aturem el judici
contra l'esquerra independentista"
va ser el passat dia 28 de maig en
una manifestació que va reunir un
miler de persones al centre de la
capital de l'Alt Penedès. Els encau-
sats estan a l'espera de rebre la peti-
ció fiscal; en tot cas el tipus delictiu
preveu multes de 200 a 3.000 euros,
inhabilitacions i penes de presó.
D'altra banda un jove del barri bar-

celoní de Sants va ser detingut per la
Brigada d'Informació el passat 19
de març. El jove -actiu membre dels
moviments socials del barri- va ser
acusat a partir de la trobada d’una
empremta dactilar en una octaveta
llençada al terra en una acció davant
d'una immobiliària fa un any i mig.
Després d'un dia i mig detingut a la
comisaria d'Aiguablava va ser posat
en llibertat amb càrrecs i està a l'es-
pera de judici. La Comissió
Antirepressiva de Sants considera
que "la detenció no és gratuïta, i és
fruit de tot un procés de persecució
i assetjament policial vers els movi-
ments socials". Per aquest motiu
exigeixen l'absolució del jove i la
dissolució de la Brigada.
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Un nou Estatut per a
què tot continue igual

Finalment els pronòstics s'han con-
firmat i el 'no' ha guanyat en el refe-
rèndum sobre la Constitució
Europea. A l'espera dels resultats
definitius per al conjunt de l'Estat,
tot apunta que el 'no' obtindrà més
d’un 55% dels vots, és a dir, més
d’un 10% més que el 'sí'. Els resul-
tats són encara més favorables al
'no' a la Catalunya Nord, on el vot
negatiu arriba fins el 67%, on la
participació ha superat el 70%,
xifra molt superior a la de la resta

dels Països Catalans. 
Tot i que hi havia dubtes sobre si el
'no' aconseguiria mantenir l'avan-
tatge després d'antecedents com el
referèndum pel Tractat de
Maastricht, quan guanyà el 'si' con-
tra pronòstic, el rebuig a la
Constitució ha estat, fins i tot, supe-
rior al que s'esperava. 
Amb aquests resultats, els ciuta-
dans de l'Estat francès han mostrat
el seu rebuig a l'Europa ultralibe-
ral, ja que, per molt que s'haja res-

saltat el vot negatiu de l'extrema-
dreta, ha quedat clar que l'esquerra
ha votat majoritàriament 'no'.
D'altra banda, la credibilitat de
molts partits que oficialment
demanaven el vot afirmatiu -entre
ells els catalanistes Bloc i Unitat
Catalana- s'ha vist greument afec-
tada. Les repercussions d'aquest
resultat van més enllà de l'Estat
francès ja que obligarà a un
replantejament de la política glo-
bal de construcció europea. 

La Catalunya Nord opta
massivament pel 'no'

Deu veïns del Penedès
encausats per "delicte
electoral" 

Sueca va acollir una manifestació en defensa del Xúquer / Foto: Plataforma Xúquer Viu

Lectura del manifest al finalitzar la manifestació / Foto: L’Accent

Els passats 27 i 28 de maig Tortosa va viure la 19a trobada d'entitats ecolo-
gistes i plataformes en defensa del territori dels Països Catalans. Aquesta edi-
ció organitzada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre i el GEPEC ha reunit
a 150 participants d'una trentena de col·lectius. La trobada ha estat marcada

per la revolta a les comarques afectades per la línia de Molta Alta Tensió entre
Sentmenat i Baixàs així com per la lluita per una nova cultura de l'aigua. En
aquest sentit destaca la manifestació de Sueca que reuní segons la Plataforma
Xúquer Viu a 15.000 persones a la capital de la Ribera Baixa.
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