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VÍCTOR ORRIT

ÉS EL CANDIDAT DEL PSC AL SENAT PEL 28 D’ABRIL I
REGIDOR A L’OPOSICIÓ A L’AJUNTAMENT DE TREMP

“Als mítings es parla de Catalunya,
quan sembla que haurien de parlar
dels problemes de la gent”
llaran, si arriben al poder,
que són grans conquestes
de la major part de la ciutadania amb matèria de salut,
ensenyament i treball.

JOANNA MASIP
@JoannaMasip
Lleida

PP. Com afronten aquestes eleccions? En fan una lectura binària?
RR. Jo crec que no. A mi no m’agrada parlar de blocs, però en tot cas
hi ha tres opcions que es dibuixen clarament. Per un costat hi
ha la dinàmica del bloc que seria
d’esquerres, encapçalat pel PSCPSOE, després hi hauria altres partits que han fet una deriva cap a
posicions ultradretanes, i hi ha un
tercer element que és el discurs i
les propostes que llancen partits
catalans com són bloquejar i ficar
unes condicions que facin difícil la
possibilitat d’investidura de Pedro
Sánchez, si es que faci falta el seu
suport. Per tant, no serien binàries sinó que hi haurien tres eixos:
un d’un cert retrocés, que seria
la possibilitat de govern de dretes, una possibilitat de bloqueig i
un tercer que seria el del progrés
i el de poder avançar en la feina
d’aquests nou mesos.
PP. És important mobilitzar el vot
al Senat per trencar la majoria
absoluta del PP?
RR. Crec que és important mobilitzar l’electorat no només al Senat
sinó que també al Congrés. És important que la gent sigui conscient que el dia 28 ens trobem en
una de les eleccions més importants. La situació s’intenta crispar
molt i estem veient una escala de
desqualificacions, insults i de falta
d’arguments bàsicament per part
de l’extremadreta però també s’hi
han sumat els altres dos partits
que fins ara tenien unes posicions més raonables. Efectivament
és important la participació dels
ciutadans perquè d’això dependrà
que el país retrocedeixi, avanci o
estigui bloquejat. El Senat és una
peça clau de l’engranatge perquè
la seva manera de votar i la seva
configuració territorial fan que les
majories siguin en funció del partit primer que queda a cada pro-

PP. Fa temps que es parla de
la reforma del Senat. Com
hauria de ser?
RR. Una idea precisa no la puc
donar. Fa temps que es parla d’una reforma del Senat i
fa temps que es parla d’una
reforma de la Constitució i
crec que haurien d’anar de
la mà. Aquest és un país que
ha passat en pocs anys d’una
dictadura a una democràcia
ben consolidada i es va dotar
d’aquest instrument que és
la Constitució que configurava la manera d’organitzar
el poder polític. Des de llavors cap aquí hem entrat a
la Unió Europea, ha vingut
la consolidació de l’estat de
les autonomies. Tot això s’ha
de reajustar i probablement
el Senat hauria de ser un
lloc on s’hauria de dibuixar
clarament el paper d’Estat
plurinacional que tenim a
Espanya. No crec que sigui
bo que es demori gaire més
aquesta reforma i probablement s’hagi d’abordar la propera legislatura.

víncia i és important que hi hagi
un tomb.
PP. La situació catalana, el judici i
el discurs de la dreta i l’ultradreta marquen la campanya. Com ho
veuen?
RR. Amb una certa preocupació.
És veritat que a Catalunya tenim
un problema polític i aquest problema és d’abast estatal perquè a
qualsevol míting es parla de Catalunya, quan sembla que haurien de parlar dels problemes de
la gent. Catalunya està present al
debat perquè és una qüestió a resoldre però a mi em sap greu que

bona part del debat es quedi en
aquest aspecte perquè està camuflant qüestions que són molt
importants, com ara les pensions,
el salari mínim, l’educació o l’avortament.
PP. Que hi ha en joc en aquestes
eleccions?
RR. La gent ha de ser conscient que
a més a més de Catalunya, aquí
ens estem jugant drets adquirits
que són conquestes socials de
primer ordre. Aquest és el gran
debat perquè ja veiem que quan
se’ls dóna un micro PP, Ciutadans
o Vox tenen propostes que reta-

PP. Parlant de l’estat de les
autonomies, s’haurien se revisar també?
RR. Segurament. Quan els pares de
la Constitució van dibuixar aquest
Estat complexe i plurilingüe i amb
sensibilitats ben clares, ho van
fer en un moment determinat en
una conjuntura social i política de
l’època, però això ha evolucionat
molt.
PP. Quin sentit té que les qüestions passin pel Congrés, després
pel Senat i tornin al Congrés?
RR. Aquest és el mecanisme del
que es van dotar aquestes dos
institucions que són complementàries i les que articulen el sistema
parlamentari espanyol. El sistema

bicameral té aquesta funció però
no és veritat que tot passi primer
pel Congrés, després pel Senat i
torna per la ratificació. Hi ha coses que tenen la iniciativa directa
del Senat. En lleis importants et
permet una serenor en el debat,
i aquesta segona lectura dóna
temps i marge per arribar a pactes més amplis. Aquest no és el
problema, sinó que és el sistema
d’elecció, que a Lleida ens va molt
bé perquè tenim poca població,
però ho trobo injust respecte a
Barcelona. També s’haurien de
blindar unes competències i delimitar-les d’una manera més clara
perquè la gent conegui la personalitat política pròpia del Senat.
PP. La legislatura passada vam
veure com des del Senat s’aplicava el 155. Contemplen una nova
aplicació i hi donarien suport?
RR. El procediment que marca la
Constitució per l’aplicació del 155
és que es faci al Senat com a teòrica càmera territorial. Sembla
clar que l’aplicació del 155 es va
fer per una excepcionalitat i crec
que tothom hem pres nota de la
gravetat de la situació i de la innecesarietat de certs moviments.
No crec que es torni a produir a
Catalunya, almenys en un termini
breu, una situació que obligui a
pensar en l’aplicació del 155. Altra cosa és el que el PP i Ciutadans
anuncien, que aplicaran el 155
de forma permanent. Per poder
fer això es necessita, a banda de
l’aprovació del Senat, l’empara del
Tribunal Constitucional i la pròpia
norma diu que el 155 de forma
permanent no es pot aplicar.
PP. Les llistes obertes que s’apliquen al Senat es podrien aplicar
a altres eleccions?
RR. És una d’aquestes reformes que
vindrien lligades amb la reforma
general de la Constitució. És un
debat important i permet veure
d’on venim perquè aquest sistema s’implanta en un moment que
ja queda llunyà i probablement
cal revisar. S’hauria d’establir un
debat serè i jo m’hi apunto.
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El jutge envia a presó tres
implicats en una baralla
multitudinària a la Seu
La investigació continua oberta i
no es descarten més detencions
FOTO: Aj. Seu / Moment de la presentació d’Antonio González

El nombre d’accidents
de trànsit dins de la Seu
d’Urgell baixa a 37 sinistres
Els accidents de trànsit dins de la
Seu d’Urgell van descendir l’any
2018, quan es van produir un
total de 37, 11 menys que l’any
anterior, segons les dades que
es va presentar ahir. Pel que fa al
nombre de víctimes, van ser 15,
9 menys que al 2017, 12 de caràcter lleu i 3 de greus. L’informe
policial subratlla com a fet “molt
rellevant” que durant 7 anys

consecutius no hi ha hagut cap
víctima mortal. Per altra banda,
la sala de plens de l’Ajuntament
de la Seu d’Urgell va acollir ahir
la presentació del sotsinspector
de la policia municipal, Antonio
González, com a cap d’aquest
cos policial de la localitat. A més,
també cal esmentar que hi haurà una nova organització en el
cos policial de la Seu.

UN FOC VA CREMAR 1.000 METRES QUADRATS de
vegetació agrícola a Sidamon, concretament a la zona del Pantà
de la Serra. En aquest sentit, els fets van tenir lloc a les 20.20
hores del diumenge i es van desplaçar un total de tres dotacions
dels Bombers. Per altra banda, cal esmentar que ahir, a Vallbona de les Monges, a l’entrada de la localitat, els efectius del
cos també van extingir un incendi que finalment va cremar una
superfície total de 400 metres quadrats de vegetació.

Lleida
REDACCIÓ
El jutjat de la Seu d’Urgell va ordenar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per al
tercer detingut vinculat amb la
baralla multitudinària de dissabte a la matinada a la Seu d’Urgell.
Es tracta d’un home de nacionalitat brasilera de 26 anys, detingut
diumenge després que els dos
detinguts de dissabte el vinculessin amb la batussa, durant la seva
declaració al jutjat diumenge. Són
un noi de 20 anys de nacionalitat
colombiana i un home de 34 anys
de nacionalitat espanyola, que ja
han ingressat a la presó. Els tres
estan acusats d’un delicte de lesions agreujades, la investigació
continua oberta i els Mossos no
descarten més detencions.
En la citada baralla hi van participar unes quinze persones,
amb quatre ganivets i barres de
ferro. La batussa va acabar amb
sis ferits, dos dels quals van haver
de ser ingressats a l’hospital amb
ferides d’arma blanca. Els fets van
passar la matinada de dissabte a

FOTO: Ferran Queralt (ACN) / Imatge d’arxiu dels jutjats de la Seu

la sortida d’una discoteca de la
Seu d’Urgell.
En aquest sentit, els agents de
la policia catalana van detenir dissabte al matí dues persones implicades en la baralla, que van passar
ahir diumenge a disposició judicial i que van ser traslladades ahir
al Centre Penitenciari de Ponent,
després que el jutge n’ordenés

l’ingrés a presó. Aquests dos detinguts, durant la seva declaració
al jutjat de guàrdia, van implicar
un altre home en els fets. Arran
d’això, els Mossos d’Esquadra van
detenir aquesta tercera persona
el diumenge i ahir va passar a disposició judicial. Finalment, el jutge també en va ordenar la presó
provisional.

Enxampat un conductor a 191 km/h a
l’N-240, al terme municipal de Tarrés

FOTO: Agents Rurals / El foc estava a la Serra del Montsec

Aixequen acta a un veí de
Tremp per un foc d’esbarjo
Els Agents Rurals van aixecar
una acta a un veí de Tremp per
encendre un foc d’esbarjo a
menys de 500 metres de terreny
forestal a Àger. De fet, estava

dins l’Espai d’Interès Natural de
la Serra del Montsec. Els membres del cos van recordar que
des del 15 de març està prohibit
fer foc sense autorització.

Els Mossos d’Esquadra van sorprendre dissabte un veí de Lleida, de 33 anys, mentre circulava
amb un turisme pel punt quilomètric 49,5 de l’N-240, al terme
municipal de Tarrés (Garrigues),
a 190 km/h en un tram d’aquesta carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. Els
fets van tenir lloc pels volts de les
15.40 hores, durant un control
de velocitat de la policia catalana en el citat punt quilomètric.
Davant els fets, els Mossos van
denunciar penalment el conductor com a presumpte autor d’un
delicte contra la seguretat viària
per circular a una velocitat penalment punible. El denunciat haurà
de comparèixer davant del jutjat
d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida quan sigui requerit.
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