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El sexe de la balança fiscal 
(o de la independència)

U
na llegenda apòcrifa afir-
ma que quan el 29 de 
maig de 1453 el cabdill 
otomà Mehmed II va con-

quistar Bizanci va trobar l’empera-
dor Constantí XI al seu palau, reunit 
amb teòlegs, absort en una discus-
sió sobre el sexe dels àngels. Avui, 
primer dimarts després del primer 
dilluns, els americans elegeixen en-
tre Obama i Romney. La política del 
vencedor influirà a Europa, Espa-
nya i també a Catalunya, ara pen-
dent de les seves eleccions i dels 
seus propis debats. Europa es de-
canta per Obama, però hi ha dub-
tes. 
 Ahir, a Barcelona, la FAES, la fun-
dació del PP que presideix José Ma-
ría Aznar, va presentar l’informe El 
mite fiscal. Raons per a un debat, coor-
dinat pel diputat Gabriel Elorriaga i 
elaborat pels experts Juan José Ru-
bio, Santiago Álvarez i Pascual Fer-
nández. 

 Aquest informe irromp en una 
polèmica, fecunda i tècnica, d’ori-
gen polític, en relació amb les ba-
lances fiscals, en la qual competei-
xen des dels que apel·len a l’espo-
li fiscal que pateix Catalunya fins 
–com ara els autors de la FAES– als 
defensors que la contribució fiscal 
catalana no és excepcional, compa-
rada amb situacions semblants en 
altres països. 

 Ningú discuteix, incloent-hi 
els economistes més liberals com 
Lorenzo Bernaldo de Quirós, que 
el sistema de finançament auto-
nòmic penalitza Catalunya, igual 
que les Balears o Madrid. La clau es-
tà, segons Elorriaga, en el fet que el 
dèficit fiscal serveixi d’excusa per 
al debat de la solidaritat i si s’ha 
de circumscriure als ciutadans de 
Catalunya o als de tot Espanya. 
 L’economia no ha estat mai una 
ciència exacta. L’economia políti-
ca encara menys. Potser això expli-
ca per què els millors experts eco-
nòmics no aconsegueixen posar-se 
d’acord sobre els saldos de les balan-
ces fiscals i tampoc sobre la viabili-
tat d’una Catalunya independent. 
La contesa intel·lectual, amb rere-
fons polític, és apassionant i els tèc-
nics han aconseguit que fins i tot si-
gui educada.
  Xavier Sala i Martí, que ha acari-
ciat el Nobel d’economia més enllà 
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Els millors 
economistes no 
aconsegueixen  
posar-se d’acord 
sobre la qüestió de  
les balances fiscals

de les seves jaquetes elèctriques, no 
dubta que Catalunya independent 
és molt viable. Pol Antras, catedrà-
tic de Harvard, i Germà Bel, entre al-
tres, defensen amb arguments tèc-
nics les mateixes tesis. 
 Altres no menys experts, també 
amb fonaments tècnics, opinen el 
contrari. Luis Garicano, catedràtic 
de la London School of Economics, 
José Ignacio Ruíz Conde o José 
Vicente Rodríguez Mora entre ells. 
I si Rodríguez Mora escriu a nadaes-
gratis.es de La desagradable lògica de la 
independència, Pol Antras li respon 
amb La desagradable (però errònia) 
aritmètica de la independència, una co-
sa així com la versió segle XXI del Se-
xe dels àngels. Al fons, una relectura 
de Popper: «És impossible que algú 
abandoni mitjançant raonament 
una convicció a la qual no ha arri-
bat mitjançant raonament». H
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CONFLICTE EN UNA ACTIvITAT ExTrACTIvA

La patronal de la sal atribueix al 
Govern passivitat amb Iberpotash 

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

E
n una acció amb pocs pre-
cedents, la patronal de les 
indústries salineras, Afa-
sal, va decidir ahir empren-

dre accions contra un dels seus asso-
ciats, la minera Iberpotash. Les me-
sures poden anar des de l’expulsió 
per incomplir el mandat estatutari 
de respectar les normes mediambi-
entals fins a una denúncia davant la 
Comissió Nacional de la Competèn-
cia (CNC).
 La junta directiva vol complir rà-
pidament el mandat que va rebre de 
l’assemblea, sorgit arran d’un infor-

La firma diu que  
ha invertit al Bages 
«el que li ha demanat
l’Administració»

Afasal decideix  
actuar contra la 
minera per competir 
amb avantatge

me de l’Estudi Ramon Folch, segons 
el qual la minera gaudeix d’avantat-
ges competitius al no assumir les in-
versions ambientals que li correspo-
nien.
 L’estudi, publicat per EL PERIÓ-
DICO, afegeix que la Generalitat ha 
destinat uns 200 milions d’euros 
en 30 anys per pal·liar la salinitza-
ció del Llobregat, proveïdor de la re-
gió metropolitana de Barcelona, per 
l’activitat minera al Bages. Des del 
1998, les explotacions de Súria i Sa-
llent les porta a terme Iberpotash. 
En l’assemblea només es van abste-
nir l’afectada i una altra empresa.
 La patronal critica la passivitat 
dels diferents Executius catalans 
amb Iberpotash. «La Generalitat 
hauria d’haver pres mesures. Afasal 
no ha fet més que desvelar una qües-
tió que perjudica no només la butxa-
ca dels catalans sinó la terra», expli-
ca José Juan Pérez Solero, vicepresi-
dent d’aquesta patronal.
 Afasal «fa seu l’informe» de Ra-
mon Folch, un despatx «de recone-
gut prestigi», que van encarregar 
diverses salineres. En el document 
també es nega que la posada en mar-
xa d’una planta de sal vacuum (sal 

fina) dins del projecte inversor Pho-
enix d’Iberpotash sigui una solució 
per suprimir els runams (munta-
nyes de sal) del Bages. La sal és el resi-
du de produir potassa.

CONSCIÈNCIA TRANQUIL·LA /Fonts d’Iber-
potash van dir que la companyia es-
tà «disposada a parlar» perquè té «la 
consciència tranquil·la». La mateixa 
font va afirmar que «l’empresa ha fet 
sempre el que li ha demanat l’Admi-
nistració». A la vegada que rebutgen 
l’estudi de Folch asseguren que «nin-
gú» ha parlat amb ells i que el pla 
Phoenix és «la primera solució que 
es dóna a l’acumulació de munta-
nyes de sal al Bages».
 Pérez Solero, representant de la 
francesa Salins a Espanya, és con-
tundent: «Que un associat provo-
qui una contaminació d’aquest ca-
libre i no s’hagin pres mesures, si 
això és així, és molt greu». Recor-
da que la majoria de les 20 empre-
ses que integren els 17 grups em-
presarials que formen Afasal són  
pimes familiars i productores de sal 
marina, no de la varietat vacuum 
que vol elaborar Iberpotash. Moltes 
d’elles estan en parcs naturals, com 
per exemple la catalana Infosa, del 
delta de l’Ebre, propietat de la famí-
lia Sucarrats.
 En tot cas, els plans de la compa-
nyia minera filial de la israeliana 
ICL suposen, en una primera fase,  
produir l’equivalent al 75% del mer-
cat actual de les sals cristal·litzades a 
Espanya. H33 Pérez Solero, ahir en un hotel de Barcelona.
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