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«The Guardian» explica el
sentiment independentista des de
Gallifa
La població del Vallès Occidental va ser de les primeres en declarar-se poble
lliure i sobirà de Catalunya i de deixar de pagar els seus impostos a Madrid

L'article a «The Guardian» Foto: Redacció

La capçalera britànica The Guardian s'acosta en una extensa peça
(http://www.theguardian.com/world/2015/sep/25/catalonia-votes-democracy-electionindependence-spain?CMP=twt_a-world_b-gdnworld) a la petita població de Gallifa (Vallès
Occidental), que va ser una de les que es va declarar poble lliure i sobirà de Catalunya i de deixar
de pagar els seus impostos a Madrid, per explicar com el sentiment independentista s'ha anat
expandint. En paraules de l'alcalde en el moment de proclamar-ho: "Vam intenta trobar el nostre
lloc a l'estat espanyol, però es va demostrar que era impossible".
L'article desglossa alguns dels fets que s'han anat produint des d'aquest punt: les negatives del
govern del PP a celebrar un referèndum o com la crisi ha incidit en l'augment dels
independentistes. Per altra banda, també recul els fets dels darrers dies: les amenaces de la
banca, la impossibilitat del Barça de jugar la Lliga espanyola en cas d'independència, la possible
pèrdua de la nacionalitat espanyola i conseqüentment l'europea.
Tornant a Gallifa, expliquen que també va ser un dels primers llocs que va retirar la bandera
espanyola i de rebre les ires de Madrid per aquest motiu. Recorda la situació en què Fornas,
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l'alcalde, va col·locar una bandera de dimensions molt reduïdes
(http://www.naciodigital.cat/noticia/50617/gallifa/compleix/llei/amb/minibandera/espanyola) : "La
llei no especificava la mida que havia de tenir", apunta en l'entrevista.
"La situació de Gallifa vers Madrid personifica com l'impuls per la independència s'ha expandit per
Catalunya, amb el govern central mirant als tribunals per silenciar la dissidència en lloc de tractar
els greuges subjacents sobre la llengua i la identitat catalana", exposen.
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