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«El tancament dels repetidors
de TV3 per part de Camps a

València traspua catalanofòbia
per obtindre més vots»

JOAN RIDAO

SECRETARI GENERAL D’ERC

La lliçó de Barcelona
Ahir, per als dirigents del PSC de Barcelona, era el dia de la crida a la unitat i de
destacar l’exercici de democràcia que representa la convocatòria de primàries da-
vant de la dedocràcia d’altres partits. És el que ha de tocar i cadascú a casa seua
s’organitza com vol, però és significatiu que cada vegada que els socialistes convo-
quen primàries guanya el que no és recolzat per l’aparell. Va passar amb Borrell da-
vant d’Almunia, amb Tomás Gómez davant de Trinidad Jiménez i s’ha repetit amb
Jordi Hereu davant de Montserrat Tura per molt que des de la seu de Nicaragua in-
tentin distanciar-se del suport a l’exconsellera. Si haguessin estat contents amb l’al-
calde no haurien impulsat primàries, ni haurien eximit l’exconsellera d’aconseguir
els avals i, sembla evident, per les enquestes filtrades, que l’objectiu era buscar una
candidata que pogués enfrontar-se a Trias amb més possibilitats. Però una cosa són
els plans de la direcció i una altra les decisions dels militants que han donat suport
a l’alcalde que es va negar a abandonar, que ha recorregut les agrupacions locals i
que ha mostrat entusiasme per la seua ciutat davant del distanciament intel·lectu-
al amb què acudia a la cita Montserrat Tura. Hereu ha guanyat entre els militants i
entre els simpatitzants, però ho tindrà complicat per estroncar ferides i parteix amb
l’handicap de la desconfiança de la direcció i amb el fet que ni tan sols entre els
seus futurs votants no ha aconseguit una participació important.

Plou sobremullat
Demà es compleixen 28 anys de l’expropiació de Rumasa per irregularitats finance-
res i torna a ser notícia José María Ruiz Mateos perquè deu de les empreses del seu
grup Nueva Rumasa s’han acollit al procediment previ al concurs de creditors. Se-
gons sembla, el deute triplica el patrimoni net de les empreses de Nueva Rumasa,
que es finançava captant inversors a través d’anuncis de premsa amb promeses d’al-
tes rendibilitats i garanties en forma de reserves de conyac. La CNMV va avisar fins
a set vegades del risc, però encara hi ha inversors que confien a guanyar duros a
quatre pessetes. Era un fiasco previsible i anunciat.
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Victòria d’Unió
LES ELECCIONSACAMBRES
agràries es presentaven, en
aquesta ocasió, amb la incògni-
ta d’un possible canvi de ten-
dència en el sector. Unió de Pa-
gesos, debilitada econòmica-
ment, fora de la COAG i posa-
da a dieta pel departament
d’Agricultura, es mostrava més
vulnerable que de costum. Per
contra, JARC comptava amb les
benediccions de l’anterior de-
partament d’Agricultura i amb
la fortalesa extra que suposa la
pertinença a la COAG. No és
estrany, per tant, que el resul-
tat hagi estat acollit amb més
eufòria que alleujament per
part d’UP i, en canvi, ha sigut
com un verdader fracàs per a
JARC, on l’únic resultat accep-
table era desbancar UP. No ha
pogut ser, Unió s’ha mostrat
com una organització forta, ca-
paç de superar totes les adver-
sitats, de renéixer tant de la
pressió política com de l’eco-
nòmica perquè si té una virtut
és la fidelitat dels seus afiliats i
simpatitzants, que majoritària-
ment han tornat a confiar en el
model de gestió sindical que de-
fensa des de fa molts anys. Uns
vots amunt o avall, el cert és
que Unió de Pagesos torna a
disposar de majoria absoluta
a les cambres agràries tant en

l’àmbit de Catalunya com de
Lleida (i a cada una de les pro-
víncies) i que els seus competi-
dors hauran de conformar-se a
ser l’alternativa de futur. El nou
conseller d’Agricultura prendrà
sens dubte bona nota del resul-
tat electoral i haurà de respec-
tar el paper predominant del
guanyador, la capacitat d’inter-
locució del qual haurà d’estar,
a partir d’ara i fins a les pròxi-
mes eleccions, fora de qualse-
vol dubte. El pluralisme no pot
estar renyit amb el respecte al
vencedor.

JUANCAL
LAPEIXERA

Unió de Pagesos s’ha

mostrat com una

organització forta,

capaç de superar

totes les adversitats,

econòmiques i polítiques

❚ Fira de Lleida presenta avui la seua oferta a les
famílies per pal·liar el problema que ha suposat
la setmana blanca escolar i la falta d’activitats or-
ganitzades per les AMPA a causa de la manca
d’ajudes de la conselleria d’Educació. És la versió
específica per a la setmana del 28 de febrer del
tradicional Cucalòcum, que per a l’ocasió adopta
el nom de Cucablanca.

Cucablanca, nova opció a
la setmana blanca escolar

educació

PASSARÀAVUI LES PERLESDELDIA

«Fer-se les
mamografies és

molt desagradable,
però la previsió és

important»

«Temíem que la sanció per
deixar fumar fos de 6.000

euros, però recorrerem perquè
continua sense ser just»

SERGI VEGA

PROPIETARI DEL BAR LA MOSSADETA DE MOLLERUSSA

ESPERANZA AGUIRRE

PRESIDENTA DE LA COMUNITAT DE MADRID

Rumasa
COMVOSTÈS SABEN, Ruma-
sa era un grup d’empreses pro-
pietat de l’empresari andalús Jo-
séMaría RuizMateos que va ser
expropiat pel primer Govern de
Felipe González, el 23 de febrer
de 1983, demà farà 28 anys. El
holding, en aquell moment, es-
tava constituït per 700 empre-
ses, amb una plantilla que arri-
bava a les 65.000 persones, i fac-
turava uns 350.000 milions de
pessetes (més de 2.000 milions
d’euros) anuals. El cas va tenir
gran rellevància als mitjans de
comunicació de l’època per les
dimensions de l’empresa, l’ex-
cepcionalitat de l’instrument ju-
rídic emprat pel Govern per a la
seva intervenció i, sobretot, pel
talent histriònic que va adop-
tar en defensa pròpia el seu pro-
pietari, el qual no va dubtar a fer
tots els paper de l’auca perquè
el seu cas no desaparegués dels
informatius, fins a l’extrem que
pot afirmar-se que forma part de
l’imaginari col·lectiu carpeto-
vetònic.Aquell home devot de
la Mare de Déu,membre nume-
rari de l’Opus i pare de família
nombrosa que, en certa forma,
encarnava les virtuts de la res-
pectabilitat de l’empresariat fran-
quista va aconseguir caure més
bé entre el personal que aquell

estirat ministre socialista d’Eco-
nomia, de nom Boyer i que feia
poc s’havia aparellat amb una
icona de l’Espanya de les pàgi-
nes couché, l’Isabel Preysler, per-
què, entre altres coses, era capaç
de fer el ridícul, vestint-se de su-
perheroi per defensar els seus
patrimoni i honor, cosa que sem-
pre ha agradat molt per aques-
tes contrades mediterrànies.
Potser també per això aquests
dies en què hem sabut que Nue-
va Rumasa amenaça fallida i que
hem vist la daltoniana família
perfectament alineada amb el
seu patriarca donant la cara da-
vant dels mitjans de comunica-
ció no hem pogut evitar sentir
una certa tendresa pel personat-
ge.Don JoséMaría ja no és aque-
lla força de la natura sempre a
punt de desfermar-se abrupta-
ment.Ara, a punt de fer vuitan-
ta anys, ja no escenifica el seu
formidable“que te pego, leche”,
sinó que tot just és capaç d’in-
sinuar un poc creïble signe de la
victòria per culminar la seva so-
lemne promesa que, si la seva fe
li ho permetés, es fotria un tret
si no pagava tot el que deu als
inversors que li han fet confiança,
tan bon punt surti del mal pas en
què es troba.Quin granmutis per
acabar una carrera!

JAUME SELLÉS
PASANIVELL


