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A
sserenades les ai-
gües massa brio-
ses de les elec-
cions catalanes de

diumenge passat, el 25-N,
em cal una reflexió perquè
trobo evident que aquests
comicis ens han deixat

una bona llicó, i tota bona lliçó s’ha
d’aprendre. Ha estat una bona lliçó per als
catalans, per als balears, i pels qui som
dels països catalans, és a dir, catalans i ba-
lears alhora, i no pas per un capritx del
destí de naixença sinó per serena elecció.

Les eleccions del 25-N les va convocar
Convergència i Unió (CiU), una coalició
de dretes, amb l’objectiu d’assolir una
«majoria excepcional», és a dir, més que
absoluta, per tal de gestionar el camí cap a
la independència de Catalunya. Aquest
objectiu no era en absolut creïble, perquè
el Parlament català ja tenia en aquell mo-
ment, i continua tenint, prou majoria so-
biranista, encara que plural, per tal de tirar
endavant el projecte de l’Estat propi. És a
dir, que aquí hi havia gat amagat.

I tothom va adonar-se’n, i no vam cau-
re al parany: hi vam votar força més per-
sones que en les eleccions anteriors, i to-
thom va votar una mica per aquí i una
mica per allà per tal d’evitar la majoria ab-
soluta, i d’aquesta manera el conjunt de la
comunitat va evitar la majoria absoluta, i
això és bo, i és voluntat d’un poble. Ja
vaig comentar que les majories absolutes
són perilloses perquè permeten una peri-

llosa concentració de poder en una perso-
na, o en un petit grup d’escollits per
aquesta persona, que en conseqüència po-
den prescindir del diàleg i el consens, que
són l’essència de la democràcia. A la
història europea dels últims cent anys es
poden trobar exemples, de magnitud di-
versa, que permeten de veure per què la
concentració de poder és cosa perillosa.
També n’hi ha a les notícias de l’actuali-
tat.

Albirar el perill de tanta majoria: aques-
ta és la gran lliçó que ens deixen les elec-
cions catalanes. En veure el panorama es-
panyol com a precedent, tothom va votar
a favor de la pluralitat d’idees, de la nego-
ciació, del diàleg que busca el consens fins
a trobar-lo. Alhora votava en contra de la
uniformitat de criteris, en contra d’això
tan anti-democràtic que es diu disciplina
parlamentària, en contra de la tendència
cap a l’absolutisme, en contra del «Tú, ca-
lla».

A més de pluralitat, les eleccions cata-
lans van dir-nos, i amb igual eloqüència,
que més de la meitat dels votants accepta
que hi ha el dret de l’autodeterminació, i
que entre tots hem de buscar la manera
d’exercir-lo, sense presses però sense
perdre el temps, i tot respectant les nor-
mes del joc. El camí queda per tant ben
traçat: el mètode no és la imposició sinó el
diàleg que avança fins aconseguir el con-
sens; i l’objectiu és assolir més inde-
pendència.

Si com a objectiu escric «més inde-

pendència» (i no tan sols «independèn-
cia») és perquè crec que l’objectiu d’un Es-
tat propi, completament independent
d’Espanya, no és ara per ara un objectiu
prioritari, perquè no és garantia de res, i
perquè ara mateix hi ha problemes més
urgents que s’han de resoldre amb urgèn-
cia. Sembla força més fàcil aconseguir
«més independència» que no pas «inde-
pendència».

Trobo que la independència és possible,
però abans de parlar d’independència
hem de parlar de consulta d’autodetermi-
nació, perquè és ben
possible, tot veient el
que va passar el 25-
N, que això de la in-
dependència no sigui
tan prioritari per a la
majoria de la pobla-
ció com ens diuen.

En canvi, l’objec-
tiu de més inde-
pendència sí que és
prioritari per a la majoria, ho van dir a les
urnes. Ens cal més independència del po-
der polític i sobre tot del poder econòmic,
persones i institucions que, tossudes, no
s’adonen, o no volen adonar-se’n, que el
temps de les botes ja ha passat. Ara és
temps de consens, dels gestors admetre
que la resta de persones també són intel·li-
gents, igual d’intel·ligents, i que és molt
més fàcil aconseguir coses en conjunt, tots
plegats i d’acord, que no pas amb el mèto-
de de la imposició.

La situació que queda de les eleccions
del 25-N és força complexa perquè els po-
lítics havien perdut el costum de la nego-
ciació sincera i de cara al bé comú, i ara
s’han d’asseure a una taula de negociació
amb sinceritat i sense gat amagat. Ja veu-
rem com se’n surten, perquè encara fa
molt de mal la ferida que van patir en ha-
ver-se de rebaixar, de la condició messiàni-
ca, salvadora de la humanitat, a la realitat
d’haver de pidolar almoina. Aquesta ferida
no tancarà mai, però amb un bon embe-
nat el pacient podrà tornar a la feina, por-

què li haurà arri-
bat el moment
de començar a
fer feines de veri-
tat.

Catalans i ba-
lears som països
catalans, això és
ver i és motiu
d’orgull. Algú va
dir que no, però,

i el 25-N haurà descobert que això que va
dir no va servir-li de res, que ha fet el ridí-
cul en no tenir bons ull per veure què està
passant en realitat. I si tots som països ca-
talans de tot cor, bona cosa seria aprendre
mútuament de lliçons comunes, i tot
d’una entendre que només ens separa una
mica d’aigua salada, i que la mar briosa
sempre aconsegueix d’asserenar-se, i lla-
vors ens bressola.
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25-N: La lliçó catalana

JORGE BELLO

L’objectiu d’unEstat propi
per aCatalunyano és ara
per ara prioritari, perquè
no és garantia de res, i
perquè aramateix hi ha
problemesmés urgents‘‘

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Compromiso institucional y solidaridad ciudadana

E
n la antesala de las
fiestas navideñas
encontramos en el
calendario de la

solidaridad el Día Interna-
cional de las Personas
con Discapacidad, con-
memoración propuesta
por la Organización Mun-
dial de la Salud que este
año tiene por lema «jun-
tos por un mundo mejor
para todos». Se trata de
difundir la realidad de la

discapacidad y fomentar el apoyo a la
dignidad, los derechos y la mejora de la
calidad de vida de las personas que su-
fren algún tipo de minusvalía.

La propia OMS calcula que alrededor
del 15 por ciento de la población mun-
dial, unos 650 millones de personas, vive
con algún tipo de discapacidad, con fre-
cuencia en silencio y al margen de la vi-
da ciudadana. La discapacidad afecta a
quien la padece directamente y a su fami-
lia, por lo que la comunidad relacionada
con el problema se duplica y adquiere así
una dimensión considerable. En conjun-
to, se trata, pues, de un segmento de la
población al que tener en cuenta con

prioridad desde la perspectiva de la igual-
dad de oportunidades, la integración y la
cohesión social.

Esas son las cifras y el planteamiento
de las instituciones frente a la discapaci-
dad, resulta innegable reconocer los
avances realizados desde los organismos
internacionales y la legislación nacional.
Las campañas de sensibilización y las dis-
posiciones de apoyo han mejorado el en-
foque y la atención de la discapacidad.
Sin embargo, somos conscientes de que,
a pesar del compromiso de la Administra-
ción en todos los niveles, hay un largo
camino que hemos de recorrer todavía
para alcanzar esa integración social ple-
na, una sistema de oportunidades más
justo y un trato más equilibrado.

La jornada de hoy, por tanto, nos re-
cuerda a cuantos tenemos responsabili-
dades públicas la obligación de aplicar
políticas en consonancia con esos princi-
pios. En nuestro caso, se apela a la cons-
trucción de una ciudad sin barreras ar-
quitectónicas y accesible para todos, in-
tegración laboral de este colectivo,
promoción de sus derechos, políticas so-
ciales, transporte adaptado… y, en fin, la
contemplación de esta circunstancia en
todas las decisiones que tomamos y en

las actuaciones que emprendemos por-
que la ciudad, el municipio, somos to-
dos.

La jornada de hoy lanza también un
mensaje a la población en general de
concienciación y colaboración. El com-
promiso es de todos, nada que se propug-
ne desde las instituciones tiene garantía
de eficacia si no conlleva el acompaña-
miento y la convicción de la sociedad.
Quiero decir con ello que, efectivamente,
existe una guía de ayudas a la discapaci-

dad y mecanismos ofi-
ciales de apoyo, pero al-
canzar el objetivo de la
autonomía personal re-
quiere un plus personal,
una aportación al alcan-
ce sólo de la voluntad y
de valores como el com-
promiso y la solidari-
dad.

Hemos creado un es-
tado del bienestar y con
ello hemos traspasado al
Estado todas las obliga-
ciones que nuestras ge-
neraciones precedentes
habían compartido des-
de una relación de bue-

na vecindad. Hemos convertido la ayuda
mutua y próxima en una reivindicación
ante la Administración, nos hemos acos-
tumbrado a pedir, y, ciertamente, resulta
razonable y justo en muchas ocasiones.
De lo que se trata en este caso es de la
complementariedad, el apoyo económico
es necesario y está codificado legalmente,
pero de poco sirve sin el respaldo huma-
no, cálido, de la mano vecina. Como reza
el lema de este año, en este asunto he-
mos de caminar juntos.
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La encuesta

¿Estáde acuerdoen invertir 10millonesde euros
enmejorar la carreteradeCiutadella a Ferreries?

Puede participar en las encuestas de la
semana en nuestra edición digital
www.ultimahora.es/menorca

Los resultados de las encuestas se
pueden consultar en la edición digital


