LA PLATAFORMA PER LA SOBIRANIA
FA PÚBLICA LA SEGÜENT VALORACIÓ POLÍTICA UNA VEGADA S’HAN
CONEGUT LES RESPECTIVES VALORACIONS DESPRÉS DE LA REUNIÓ
ENTRE EL PRESIDENT BASC, JUAN JOSÉ IBARRETXE, I EL PRESIDENT
ESPANYOL, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO.
L’entrevista d’ahir va escenficar clarament la clara determinació democràtica del
govern basc de reivindicar i reconèixer en el dret a decidir de la pròpia societat per
avançar i aprofundir en el progrés i en la qualitat de vida dels seus ciutadans en el
camp social, polític, econòmic. D’altra banda, la trobada també va servir per deixar
clara la falta de voluntat i determinació política del partit socialista d’avançar cap a
un model que superi les mancances de l’ordenament polític nascut a l’ombra de
l’actual Constitució espanyola.
La rotunditat de les declaracions del president Zapatero (“el Lehendakari vol saltarse la llei, actuant de forma unilateral i passant per alt que Euskadi és Espanya"), i
la clara argumentació que un cop més ha expressat el Lehendakari Ibarretxe
(“Zapatero es nega a parlar amb el legítim representant del poble basc d'allò que
en el seu dia el PSOE sí que va parlar amb el PNB i Batasuna"), deixen palesa la
impossiblitat d’un avenç en les quotes de sobirania de les nacions sense estat que
es troben actualment incroporades a l’estat espanyol.
En aquest cas ha estat Euskadi però entenem que els arguments són un avís clar
de l’estat espanyol a les propostes democràtiques d’emancipació nacional que es
poden fer en altres comunitats nacionals i, de forma específica, des de Catalunya.
Aquesta argumentació governamental espanyola consolida i referma les
argumentacions i les conviccions polítiques que des del seu naixement ha fet
públiques la Plataforma per la Sobirania:
Cal superar les divisions marcades pels eixos polítiques d’esquerra i dreta i
construir espais politics de coordinació nacional que permetin afrontar de forma
unitària els reptes de futur que planteja la nació catalana.
Les apostes estratègiques que inclouen la participació del partit socialista
adoleixen sempre de la manca de voluntat política d’aquest partit d’anar més enllà
de l’actual estat de les autonomies.
Cal, per tant, que les formacions polítiques que es mouen entre el nacionalisme i
l’independentismes –i de forma destacada Convergència i Esquerra- estableixin
estratègies polítiques a mig i llarg termini d’acord amb un full de ruta acordat i
raonat que tingui com a destinació final el ple exercici del dret a l’autodeterminació
per part de la nació catalana.
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