El tripartit para el rellotge fins a un finançament
ajustat a l'Estatut
• Els socis del Govern avisen Zapatero que no s'aixecaran de la taula
sense un bon acord
• Castells admet que desconfia que l'aplicació de l'última proposta
respecti la Carta catalana
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S'han acabat els terminis en la negociació del nou sistema de
finançament. Un cop aconseguit que el Govern central hagi posat damunt
la taula --precisament després d'haver incomplert dos terminis-- unes
bases per a la reforma amb una música més o menys afinada, la
Generalitat va llançar ahir el missatge que no té pressa per segellar
l'acord. Els tres socis de l'Executiu català s'han conjurat per recordar a
José Luis Rodríguez Zapatero i a Pedro Solbes que el tripartit no serà qui
clavi un cop de puny a la taula i trenqui la negociació, però tampoc
permetrà que les converses s'acabin fins que no hi hagi un acord que
s'ajusti a l'Estatut.

Els consellers Antoni Castells (PSC), Josep Huguet (ERC) i Joan Saura
(ICV-EUiA) van posar imatge a la unitat d'acció del tripartit, els membres
del qual havien reaccionat dimarts de manera diferent quan van conèixer
el model de Solbes. Ahir, la reunió de la part catalana de la comissió
d'afers econòmics i fiscals Estat-Generalitat va servir per deixar clar a
Zapatero quines seran les intencions de la Generalitat a partir de la
setmana vinent, quan es reprenguin les negociacions. "Incomplerts tots

els calendaris, el que ha de tenir pressa és el Govern espanyol. Nosaltres
esperarem el que faci falta", va dir Huguet.

EN POSITIU
La paciència del Govern català, de fet, pot anar més enllà del Consell de
Política Fiscal i Financera, previst per a la segona quinzena de gener. Va
ser significatiu que Castells afirmés que no li consta "cap informació" que
l'òrgan multilateral de les autonomies i l'Estat es reuneixi en aquestes
dates. En tot cas és improbable que la cita acabi amb un model sense
l'aval català.

Per això, Esquerra --que la setmana passada va qualificar el document de
Solbes "d'inacceptable", "trampós" i "ple de mines"-- va modular la
posició i va donar per bo el camí que Montilla va exposar dimecres al líder
republicà, Joan Puigcercós. Huguet va avalar que Catalunya ha de fer
aportacions "en positiu", defensant sempre la literalitat de l'Estatut. En
aquesta línia, el primer pas que van pactar les tres forces polítiques va
ser respondre a Solbes amb un document que se li enviarà aquests
pròxims dies. Segons Castells, no serà una contraproposta, sinó un
conjunt "d'observacions" sobre l'oferta del Govern espanyol.

LLISTA DE GREUGES
Aquests matisos, que Huguet va preferir anomenar "ambigüitats i
riscos", són les insuficiències que el Govern veu en el projecte de
sistema financer i que, segons el seu parer, es poden interpretar de
manera ajustada o allunyada de l'Estatut.

De fet, Castells va enumerar dues llistes: la dels "avenços significatius" i
la de les "insuficiències bastant importants" de les bases de Solbes.

Entre els elements positius, el conseller va destacar l'augment dels
recursos per a les autonomies, la importàn- cia de la població com a
factor anivellador i la previsió d'actualitzar el sistema periòdicament.

Però més dures van ser les recriminacions. En resum, Castells va
reconèixer que el preocupa una possible interpretació a la baixa per part
de l'Estat en punts clau del model. L'escull essencial, va explicar, segueix
sent la desconfiança que la reforma corregeixi el perjudici que pateix
Catalunya després de la seva contribució fiscal a la solidaritat
interterritorial.

POQUES GARANTIES
El Govern tampoc veu gaires garanties que la proposta s'apliqui amb
escrupolós respecte a la Carta catalana. "No es pot dir que vagi en
contra de l'Estatut, però tampoc no se'n desprèn cap garantia que això
no passarà", va assegurar Castells, que també va subratllar que la falta
de xifres afegeix incertesa sobre si Catalunya en sortirà beneficiada. Fins
i tot, sobre el procés seguit, es va queixar que l'Executiu central hagi
tingut "insuficientment en compte" la bilateralitat que marca l'Estatut.

En el camí que falta per recórrer, Huguet va recordar a Zapatero que "no
hi ha marge per a l'especulació a la baixa". "Qualsevol intent de solució
negativa o de perpetuar l'statu quo xocarà amb el Govern", va postil.lar
el republicà, que va reservar el mateix dard en sentit contrari per a CiU.

REUNIÓ AMB CiU
"Tampoc hi ha marge per a l'especulació a l'alça. No es pot demanar ara
el que no es va demanar al negociar l'Estatut", va afirmar Huguet sobre
les demandes que estan fent els convergents, que han anat elevant el

llistó per facilitar el seu no a la reforma. Castells es veurà la setmana que
ve amb CiU per informar-lo de la negociació.
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