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INTERNACIONAL
Tensió al Regne Unit

Escòcia inicia el camí
cap al referèndum
de la independència
Salmond repta Cameron
i fixa la consulta sobre
la sobirania per al 2014
BEGOÑA ARCE
LONDRES

A

lex Salmond calcula amb
optimisme que el primer
Parlament d’una Escòcia
independent pot quedar
constituït el maig del 2016. Abans,
és clar, s’haurà d’haver consumat la
ruptura amb el Regne Unit, en el referèndum que el ministre principal
d’Escòcia planeja celebrar la tardor
del 2014. Salmond va escollir el 25
de gener, dia en què es commemora el naixement del popular poeta
nacionalista escocès Robert Burns,
per presentar oficialment al Parlament de Holyrood, a Edimburg,
les seves propostes per a la celebració de la consulta. Les condicions,
filtrades en les últimes setmanes i
ara confirmades, estan resumides
en un document titulat La Teva Escòcia, el teu referèndum, sobre el qual
els ciutadans podran opinar fins a
l’11 de maig vinent. Diversos punts
d’aquestes propostes xoquen amb
les condicions del primer ministre
britànic, David Cameron.
La pregunta del ministre principal als votants serà, segons les seves pròpies paraules, «breu, directa i clara»: ¿Està d’acord que Escòcia sigui un país independent? Però
Salmond ha deixat oberta la possibilitat d’una segona pregunta, per
atorgar més poders al Govern autonòmic, una cosa que Cameron
no sembla disposat a acceptar. «No
hi ha dubte que aquest Parlament
necessita uns poders econòmics
complets», va assenyalar el líder
del Partit Nacional Escocès (SNP),

Londres i Edimburg obren
un període negociador per
evitar la crisi constitucional

conscient que la fórmula Devo Max
(devolució màxima) compta amb
un suport més rotund entre els electors que la independència. «No eliminarem aquesta possibilitat, simplement perquè és popular», va assegurar.
La consulta serà «la decisió més
important de la gent d’Escòcia en
els últims 300 anys», segons el líder
de l’SNP, i tindrà un cost que es calcula en 10 milions de lliures (12 mi-

Cameron, a
favor del dret
d’autodeterminació
de Gibraltar
33 El primer ministre britànic,

David Cameron, va dir ahir que
estava a favor del dret d’autodeterminació de Gibraltar en la seva
intervenció davant l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa. A una pregunta del senador
espanyol Pedro Agramunt, sobre
la política de descolonització del
seu país, Cameron va respondre:
«No sé si la seva pregunta té a veure amb Gibraltar. Tinc un punt de
vista molt clar i és que estem a favor de l’autodeterminació».

33 «Aquest poble, que forma part

del Regne Unit», va afegir, «vol
mantenir el seu estatut. Jo no
parlaria de descolonització, sinó
d’una recolonització, si actuem
en contra dels seus desitjos».

lions d’euros). Els cridats a participar-hi seran els residents en el territori escocès, uns quatre milions
de votants, independentment del
seu origen. «La gent que viu i treballa a Escòcia és la més ben emplaçada per decidir el seu futur», va afirmar Salmond.
El document inclou la petició
que s’ampliï l’edat de vot als joves
de 16 i 17 anys, per donar veu a les
noves generacions, molt més favorables a la idea de la independència que els seus pares. «Si un escocès
de 16 anys pot allistar-se a l’Exèrcit,
casar-se i pagar impostos, segurament ell o ella són capaços de donar
la seva opinió sobre el futur constitucional en aquest país», va al·legar
el dirigent nacionalista, justificant
una iniciativa que el Govern de Londres tampoc recolza.
/ La independència, no obstant, espanta
molts dels seus conciutadans. Els
sondejos suggereixen que només
un terç dels votants hi estan a favor.
És per això que el ministre principal
va provar de tranquil·litzar-los assegurant que una Escòcia sobirana
podria fins i tot tenir millors relacions que ara amb la resta de les illes
britàniques. «Vull que Escòcia sigui
independent, no perquè cregui que
som millors que cap altre país, sinó
perquè sé que som tan bons com un
altre país», va assenyalar.
El referèndum estarà regulat per

Alex Salmond mostra el document sobre el
referèndum d’independència, ahir a Edimburg.

les propostes enfrontades

MISSATGE TRANQUIL·LITZADOR

Passa a la pàgina següent
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LA DATA

Proposa el referèndum, La celebració del
vinculant, abans
referèndum, consultiu,
«aviat que tard».
ha de ser el 2014.
LA PREGUNTA

La pregunta serà
‘sí’ o ‘no’ a la
independència.

L’SNP vol preguntar
també sobre una
autonomia més gran.

els dubtes de la independència

1

Els submarins
nuclears Trident

El Govern escocès s’oposa
fermament a l’armament nuclear
britànic i als quatre submarins
Trident de la base naval Faslane.
Segons la BBC, Londres s’ha
compromès a ressituar-los, però
una Escòcia independent miraria
que el seu territori estigués lliure de
qualsevol arma nuclear.

2

La lliura mentre
no s’adopti l’euro

Com a partit europeista, l’SNP
està a favor d’adoptar l’euro com
a moneda, «quan les condicions
així ho permetin». Les turbulències
financeres actuals a l’eurozona fan
pensar que les condicions no són
ara mateix propícies, de manera que,
mentrestant, Escòcia continuaria
utilitzant la lliura esterlina.

3

El 80% del petroli
del mar del Nord

L’SNP ha repetit com un mantra que
el del mar del Nord és cru escocès,
i els experts suggereixen que seria
tècnicament possible designar una
àrea específica d’aigües escoceses.
La qüestió requeriria una complexa
negociació, però Escòcia podria
aconseguir més del 80% dels
ingressos de petroli i gas britànics.

4

La possibilitat
d’un Exèrcit propi

El disseny d’una nova força de
defensa escocesa, segons Alex
Salmond, inclouria una base naval
(Faslane sense Trident), una base
aèria i una brigada armada mòbil. A
les forces britàniques se’ls donaria
la possibilitat d’integrar-se en el nou
Exèrcit, encara que la qüestió està
sent objecte d’un fort debat.

5

El debat sobre la
integració europea

El debat sobre l’ingrés a la UE i
altres organismes és obert. Hi ha qui
pensa que Escòcia hauria d’iniciar
negociacions com un candidat nou,
igual que el Regne Unit hauria de
renegociar la seva adhesió. Salmon
hi discrepa, i creu que Escòcia
hauria de negociar el seu estatus
europeu «des de dins».
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Vegeu el videocomentari d’Albert Guasch
sobre el referèndum independentista escocès
LLL
REUTERS / DAVID MOIR

Anàlisi
Toni Aira
periodista

No pensis en Nessie,
sinó en l’economia

C

EDIMBURG
ELS VOTANTS

Defensa la majoria
d’edat legal de 18 anys
per poder votar.

Vol que puguin
votar els joves de
16 i 17 anys.

EL PROCÉS

La Comissió Electoral
ha de supervisar tota
l’organització.

La Comissió Electoral
només supervisa les
votacions.

dria avantatge i, si es fes de seguida,
segurament el referèndum fracassaria amb tota seguretat.
Salmond, en canvi, necessitava
temps per motivar l’afició, i buscava una pregunta àmplia, de l’estil de
la que el 1995 es va formular al Quebec a la ciutadania, quan el sí va perdre per molt poc, amb el 49,42% dels
vots. Però no ha pogut ser. Al final,
la pregunta serà bastant inequívoca: «¿Està d’acord que Escòcia hauria de ser un país independent?».
La consulta que desitja Salmond,
primer, la vol guanyar, i segon, potser sobretot, té la independència
com a esquer. Per exemple, per plantar-se en una negociació amb Londres des d’una posició de força, una
vegada superat un referèndum en
clau sobiranista. ¿I una negociació

Salmond necessitava
temps per motivar
i buscava una pregunta
com la feta al Quebec

Ve de la pàgina anterior
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aure en la caricatura
seria fer-ho en el que
és fàcil, i equivocar-se.
D’aquí ve el pols que
estan lliurant els governs de Londres i Edimburg en el camí del referèndum que s’ha proposat convocar el primer ministre escocès,
Alex Salmond. Com es formularà la pregunta i, sobretot, quan
se celebrarà la consulta són les
dues grans batalles que tenen en
estat d’alerta el Govern de David
Cameron. Ja només queda disputar el factor calendari.
Perquè ¿estem parlant d’un
referèndum sobre la independència? ¿Sí? ¿Segur?
George Lakoff, guru que ho ha
estat dels demòcrates nord-americans i que ho va ser de José Luis
Rodríguez Zapatero i del seu
equip a la Moncloa, per a la
desgràcia del ja expresident
espanyol, va tenir al seu llibre No pienses en un elefante la
seva obra mediàtica cabdal.
La tesi del llibre defensa que
si el partit que jugues amb el
teu adversari (polític) es desenvolupa al seu terreny de joc,
parteixes amb un desavantatge
molt gran. Per tant, intenta tenir sempre el factor camp a favor
teu. Doncs en això estan Cameron i Salmond.
Cameron vol la caricatura. Vol
que la consulta sigui com més
aviat millor i que la pregunta sigui el màxim de simple possible:
«¿Independència sí o no?». Seria
la reducció folklòrica de la consulta, a propòsit de si els senyors
de la faldilla de quadros i de Nessie, el monstre del llac Ness, decideixen amputar aquesta part
de l’imaginari brit als súbdits
d’Isabel II. En això Cameron tin-

la Comissió Electoral, però el document exclou que aquest organisme tingui poder per establir o autoritzar les preguntes, una exigència que és un canvi fonamental per
al Govern de Cameron.
El ministre britànic per a Escòcia, Michael Moore, va advertir ahir
que ell tindria l’última paraula sobre l’organització de la consulta independentista, i que, en cas contrari, «podria ser denunciada jurídicament».
Les negociacions entre les dues
parts es prolongaran en els pròxims
dies i setmanes per resoldre un conflicte que podria degenerar en una
crisi constitucional. H

sobre què? Per exemple, sobre un
pacte fiscal amb Londres, que superi
en molt l’actual sistema de finançament escocès, o per gestionar d’una
manera més eficaç per a la regió el
gas i el petroli del mar del Nord. No
es tracta només d’«alliberar Nessie».
Com va dir Bill Clinton el 1992: «¡És
l’economia!»
A Catalunya, el president Artur
Mas sembla haver-se proposat el camí invers. Primer, provar-ho amb
la negociació d’un nou pacte fiscal,
amenaçant si és necessari de trencar les costures de la Constitució
espanyola. Després, si això no funciona, ja ho veurem. Són maneres
d’anar arengant l’afició. H

ANUNCI OFICIAL
Juzgado Primera Instancia 4
Tortosa
Pl. Estudis, s/n
Tortosa Tarragona
Procedimiento Expediente dominio inmatriculación 319/2011
Parte demandante: Luis Fernando Sancho
Sanz y Aurora Salvador Moreno
Procurador: Frederic Domingo Llaó
Ministerio Fiscal
Edicto
Pilar García Martín, Secretaria del Juzgado de
1ª Instancia e Instrucción Nº 4 de Tortosa.

Hago saber: Que en la secretaría de mi
cargo se siguen actuaciones de expediente de
dominio para la inmatriculación de inmueble,
promovido por D. Luis Fernando Sancho Sanz y
Dª Aurora Salvador Moreno, representados por
el procurador Federico Domingo Llaó, en el cual
se interesa la inmatriculación de la finca de su
propiedad que descrita es la siguiente:
“Finca urbana sita en término municipal de
Deltebre, Urbanización Riomar, Zona III, parcela
15 C, ubicada en la calle Flamenc, con una
superficie de 615 metros cuadrados. La referida
finca tiene asignada la referencia catastral nº
7804627CF1170S.0001IP.”
Por medio del presente edicto se cita a los

colindantes a quienes pueda perjudicar la inmatriculación que se pretende a fin de que dentro
de los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto, puedan comparecer en este
Juzgado para alegar, si lo estiman oportuno, lo
que a su derecho convenga.
Y para que el presente edicto sirva de notificación y citación en forma a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción
solicitada así como a los vecinos colindantes
del predio que se puedan ver afectados, expido
este edicto que firmo en Tortosa a diecinueve
de diciembre de dos mil once.
La Secretaria Judicial

