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El món viu de canvis de gran abast i molt de fons; en un país, 
Catalunya, que després de deu anys de mals governs es troba en 
un mal moment. Les seves propostes, les propostes polítiques del 
seu Govern, són clarament insuficients. I demanen a crits i amb 
urgència una alternativa que, modestament, el Govern alternatiu 
de Catalunya amb Salvador Illa al capdavant s’ofereix a liderar.

Quina és la foto social del nostre país? Tres dades, per 
no avorrir. Un 26,3 % de la població de Catalunya està en 
risc de pobresa, 1.993.100 persones; 105.300 llars no tenen 
ingressos, informe de Càritas. I una tercera part dels infants 
i adolescents estan en risc d’exclusió social. Tenim, també 
un país socialment dividit. No dic fracturat, dic dividit!

I què proposen des de la Generalitat? Més del mateix. 
Reincidir, en el mateix esquema dels darrers anys i 
que està molt lluny del que Catalunya necessita. 

On volen portar aquest país? A culminar la independència, 
diuen. Plantegen l’autodeterminació i l’amnistia. És un objectiu, 
dit amb tot el respecte, irreal, i jo crec que impossible d’assolir. 
El més important i el més preocupant és que exclou la meitat 
dels catalans, i que es governa per la meitat de Catalunya. 

L’orientació del govern actual de Catalunya és irreal; les 
polítiques, tímides; els instruments, inexistents i l’actitud són 
clarament les d’un govern dividit, que no està a l’alçada del que 
Catalunya necessita en aquest moment. El PSC és l’alternativa. 
Nosaltres no tenim pressa per governar. Però Catalunya sí que 
té pressa per no perdre ni el temps ni més oportunitats. Cal 
un horitzó inclusiu per a tots els catalans i les catalanes. L’hem 
de construir entre totes i tots, dialogant entre nosaltres des 
del respecte i el contrast franc dels diferents plantejaments 
polítics que hi ha a Catalunya. Calen unes polítiques creïbles, 
que afrontin amb decisió els problemes de les societats. Calen 
els instruments per portar-les a terme, com el pressupost, per 
exemple, i la presència de representants de Catalunya als llocs 
on es decideixen les coses. I cal una actitud d’autoexigència 
que defugi el victimisme tan inoperant com auto justificatiu. 

Amb franquesa, no veiem capacitat a l’actual govern, 
de donar a Catalunya el que Catalunya demana en 
aquest moment. El govern no està a l’alçada.

Des del PSC, a l’inici d’aquesta legislatura es van oferir 
quatre pactes, des del primer moment, en matèria de 
lluita contra la pandèmia, en matèria de fons europeus, 
en matèria de renovació de càrrecs i en matèria de 
pluralisme. Els reiterem avui. Fins ara, han estat rebutjats.

Des del PSC tenim clar que el futur de Catalunya serà, 
afortunadament, ben diferent de com el dibuixa l’actual 
Govern, donat que serà un futur de totes i tots els catalans.

Ja sabeu, ens podeu escriure a psc@aj-cornella.cat,  
o ens veiem per la ciutat.
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En els darrers mesos hem vist com el preu de l’electricitat no 
ha deixat d’augmentar, arribant a màxims històrics. L’increment 
del rebut de la llum l’any 2021 serà aproximadament d’un  
25% de mitjana respecte a l’any anterior.

El problema ve de lluny i té múltiples causes, però afecta 
directament a milions de famílies, especialment a les més 
vulnerables. Aquest fort increment de preu, en un context de 
recessió econòmica, farà que moltes més famílies no puguin 
assumir factures i que es trobin en risc de pobresa energètica. 
Seran aleshores els ajuntaments qui hauran de destinar 
majors recursos, intentant corregir allò que els poders públics 
de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació 
del mercat elèctric.

I també afecta el teixit empresarial del país, que ha 
d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, 
ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.

L’única política del Govern de Madrid, per pal·liar aquesta 
crisi, ha estat la disminució de l’IVA del 21% al 10% i la suspensió 
temporal de l’impost a la generació; mesures que només 
serviran per reduir els ingressos de l’estat i augmentar el 
marge de benefici que generen les elèctriques a partir d’un bé 
essencial. Aquestes mesures són clarament insuficients, no 
resoldran el problema, ni ajudaran a un canvi de model.

Som conscients de la dificultat per trobar solucions a 
curt termini. Tenim clar que aquestes s’han de basar en una 
major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic 
concentrat en unes poques empreses a un model més 
diversificat amb participació de la ciutadania, per exemple 
mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, 
l’autoconsum basat en energies renovables i la participació 
en petits projectes en forma de cooperatives energètiques, 
així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada 
territorialment de les energies renovables.

I en aquest sentit vam presentar una moció contra 
l’increment de preus de l’electricitat i reclamant solucions. 
Però el PSC va presentar una esmena a la totalitat, amb una 
proposta gens rigorosa ni realista. Deixant entreveure que 
els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en 
mans de la voluntat de les grans empreses energètiques que 
actuen amb una lògica de mercat oligopolístic, perpetuant 
les portes giratòries i sense visió de protecció a l’usuari. Sent 
conscients de la seva majoria absoluta i que la nostra moció 
no prosperaria, ens vam abstenir, per almenys poder incidir en 
alguns dels aspectes que reclamàvem.

Us emplacem a sumar-vos a la convocatòria Desconnecta 
de les elèctriques!, contra l’increment del preu de la llum,  
el 8 d’octubre i afegir-vos a l’apagada de 22 h a 22.30 h.  
Cal buscar i adoptar solucions que abarateixin la llum  
a mitjà i llarg termini, no només puntualment.

EL NEGOCI DE LES ELÈCTRIQUES, 
L’USUARI SEMPRE HI PERD
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