2,50€
DIUMENGE · 16 de juny del 2019. Any XLIV. Núm. 15030 - AVUI / Any XLI. Núm. 13900 - EL PUNT

P6-21

Ada Colau guanya la
partida a Barcelona
GUIÓ · Els vots del PSC i dels de
Valls garanteixen que la líder
dels comuns sigui alcaldessa

“Curtíssim parèntesi”
per a Joaquim Forn

COLAU va admetre que assumeix el càrrec en una investidura difícil i que el suport de
Valls li és incòmode. Després
de l’acte, va proposar que es
torni a posar el llaç groc a la façana de la plaça Sant Jaume,
on es va viure tensió entre partidaris i detractors del pacte.

RÈPLICA · Maragall accepta
el rol a l’oposició i li retreu que
l’alcaldia superi les conviccions

BADALONA

LLEIDA

Un acord
d’última hora
fa Pastor
alcalde i
Albiol serà
a l’oposició

Pueyo
és investit
per ERC i
posa fi a
40 anys de
socialistes

GIRONA

SANTA COLOMA DE FARNERS

TARRAGONA

Madrenas
(JxCat) seguirà
governant en
minoria i augura
un mandat
complex

Suspenen el ple per
les protestes contra
el pacte tripartit, i
ERC, JxCat i
independents en
tanquen un de nou

En Comú Podem
decanta
la balança
pel canvi a
favor de Pau
Ricomà (ERC)

SANT CUGAT DEL V.

TERRASSA

CASTELLDEFELS

SABADELL

Pellicer se’n
surt i revalida
el càrrec
amb ERC
i Ara Reus

Fortuny passa
a l’oposició
per un pacte
entre ERC, el
PSC i la CUP

Ballart torna a
ser alcalde, ara
d’independent,
i Lluís Puig
renuncia

La història es
repeteix i Reyes
veu com les
esquerres li
prenen el lloc

Ferrés recupera
l’alcaldia per al
PSC en una
sessió carregada
de tensió

ELS NOSTRES
AJUNTAMENTS

AVUI AMB EL DIARI

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

137277-1127258w

134495-1206156L

REUS

Núria Marín
“Tenim reptes
que són
extraordinaris”
Avui, a partir
de les 13.30 h

Especial dels
Festivals d’Estiu

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 13.30 h
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La vinyeta

Miquel Berga

Fer

Metges

E

ls nostres metges
ens generen dependència. Dependència vital. Per això
la cara de l’home que
estava concertant la
propera visita amb el seu metge era
tot un poema. Com que no tenia hores
disponibles? Com que n’havia de triar
un altre? Ell volia el seu metge de tota
la vida! Al final, abaixant la veu, la persona del taulell li va donar la notícia: el
seu doctor s’ha mort. El nostre home
va venir blanc. No se’n sabia avenir. Però si era més jove que jo! La seva perplexitat era total. I ara què? No hi podem fer res, li deien des del taulell.
Haurà de passar les visites a qualsevol
de les tres doctores que tenim a la mútua... Desconcert i desolació a la cara.
Si el meu metge se’m mor i era més jove, què puc esperar jo mateix que no
soc metge i soc més vell. Aquell dia,
l’home va haver d’entendre que estem
sols i no ens podem refiar ni del propi
metge... Una vella aristòcrata anglesa,
Margot Asquith, deia una cosa entranyable sobre el poder vital que donem

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Oscar Wilde solia dir que ell
només anava al metge quan
es trobava bé. En aquest cas
la visita era reconfortant
als metges: “El meu vell amic, el bon
rei Jordi V, em va dir que no s’hauria
mort mai si no hagués estat per aquell
vil doctor, Lord Dawson of Penn.” Els
metges, a vegades també et fallen encara que siguis rei del Regne Unit de la
Gran Bretanya i emperador de l’Imperi.
Hi ha una llarga tradició que projecta
dubtes sobre els mèrits de la medicina
i les seves virtuts curatives. Es podria
resumir en una dita: “Déu et cura i el
metge et cobra la visita.” Hi ha moltes
sospites que apunten a considerar que
l’art de la medicina consisteix a tenir
distret el pacient mentre la natura va
fent la seva feina (tant si és per curarte com per eliminar-te). Segurament
per això Oscar Wilde solia dir que ell
només anava al metge quan es trobava bé. En aquest cas la visita era reconfortant; però si hi anava quan es trobava malament, la visita resultava molt
depriment. Els que han tingut molta
experiència en el tracte amb metges
arriben a la conclusió que la gran recepta que et donen es basa en tres
principis: menjar el que no et ve de
gust, beure el que no t’agrada i no fer
mai res del que et faria il·lusió.

“Ho tornarem a fer”

A

lguna cosa hauria de dir sobre el
final del judici. Però què, que no
s’hagi dit? Les crides al diàleg, a
l’exercici de la política, a l’absolució...
En les al·legacions finals, els acusats
van insistir-hi. Jo, com Xavier Melero,
advocat de Quim Forn, opino que
aquelles últimes paraules no calien.
Els jutges no estan per sentimentalismes ni súpliques. Molt menys els fiscals, que s’hi delecten. Ara: també entenc que després de quatre mesos de
seguir en silenci el judici contra les seves persones, d’haver escoltat forçosament impertèrrits tots els penjaments
i falsedats que se’ls han dirigit i d’haver aguantat presó durant dos anys,
alguna alenada verbal havien de produir, si se’ls donava l’oportunitat. Jordi Sànchez va dir al tribunal: “No voldria estar a la seva pell.” Que difícil és
posar-se a la pell, també, d’un pres
com Jordi Sànchez i tots els altres.
Que difícil projectar-hi alguna reserva.
“Ho tornarem a fer.” Què tornarem
a fer, estimat Jordi Cuixart? Què, que
no condueixi de nou a la presó i ens
torni a afligir? Deus voler dir que ho
farem millor, suposo. Com ho farem

“
Com, estimat
Jordi Cuixart? El
mimetisme no és
possible

millor? Qui en tindrà la responsabilitat? El president Torra insisteix també en l’asseveració. A ell adreço també
les preguntes. El president ho fia a
una sentència dura. ¿Que no volem
l’absolució? Amb un resultat o altre,
com insistirem a fer-ho? Torno a Melero, el més astut de l’equip d’advocats.
Es va avenir a acceptar el delicte de
desobediència, que és menor i menys
penat que tots els altres. Entre el setembre i l’octubre del 2017 la majoria
dels acusats van desobeir el Tribunal
Constitucional i altres instàncies judicials de manera sostinguda. No s’hi val
a fer un retret a Melero: que no és veri-

tat que vam desobeir? Que no es tractava d’això? Melero va anar més enllà:
bona part dels acusats també van desobeir les lleis, instruccions i fulls de
ruta que ells mateixos s’havien imposat: la independència proclamada no
va tenir efecte, la bandera espanyola
no va ser arriada, no hi va haver control de país, les estructures d’estat no
es van veure enlloc. Europa va reaccionar en contra. Ningú no va reconèixer
la nova entitat política...
Entenc que aquesta apel·lació a tornar-ho a fer va dirigida a la gent, la bona gent que es va reunir a la Rambla el
dia 20 de setembre, que va anar a votar, que va posar les esperances en la
proclamació de la independència, que
ha patit amb les detencions i presó
dels líders, els exilis i el judici. S’ha de
mantenir la tensió: “Ho tornarem a
fer.” Però a la gent se li ha de dir la veritat, ara inexcusablement. No ha sortit bé i no hi ha repetició mimètica
possible. Ho farem d’una altra manera. Com? Amb qui dirigint-ho i aplegant voluntats? Jordi Turull va introduir un matís menys frenètic: “Ens en
sortirem.”
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A la tres

“Arriscada i compromesa”

N

“
Colau haurà
de deixar de ser

l’alcaldessa de Valls
per ser la de tots
de CiU (ella 11 regidors, CiU 10), res
fa pensar que aquest cop li vagi millor
(amb unes eleccions on a Barcelona ha
guanyat ERC, i quan ella ha accedit a
l’alcaldia amb un pacte rocambolesc).
Com que jo ahir no era a dins, no sé si
des del Saló de Cent de l’ajuntament
de Barcelona se sentien els crits i les
proclames de la plaça de Sant Jaume.
La política, ahir, era dins l’ajuntament. A fora, la ciutadania, aquest poble que Colau sovint es posa a la boca.
Faria bé, de prendre nota del que li de-

De reüll

CAP DEL GOVERN DE HONG KONG

Carrie Lam

Privilegis
que maten

E

ien. “El que passa aquí es veu a tot Europa, se sent a tot el món”, deia Manuel Valls en el seu torn, quan va tenir
la gosadia, ell, de criticar els poderosos. Bona, aquesta, Manuel, advertint
fins i tot que els nacionalismes acabin
en guerres. Com que ahir se sentia
protagonista (curiós, que ahir Valls i
Forn fossin més protagonistes que Colau), el candidat de Ciutadans, maleducat i provocador –què és això de no
donar la mà al president de la Generalitat?–, va confessar que havia pres
“una decisió arriscada i compromesa”.
Potser sí. Però em sembla que, per decisió “arriscada i compromesa”, la de
l’alcaldessa Colau. Li costarà. I haurà
de deixar de ser l’alcaldessa de Valls,
que és el que és ara, per ser l’alcaldessa de tots. La de la capital d’una Catalunya on, agradi o no a ella, agradi o no
a Valls, a Bou o a Collboni, l’independentisme continuarà essent un pal de
paller.

Les cares de la notícia

Carme Vinyoles Casas

n el documental Lo conocí en un Corpus, de Noemí
López Trujillo, es retrata la vida d’una persona alegre
amb les ales tallades –i ensangonades– des del dia del
seu casament. És Ana Orantes, que el 1997, poc després
d’haver desgranat en un programa de televisió quaranta
anys de maltractaments físics i psicològics, va ser lligada
en una cadira pel marit, ruixada amb gasolina i cremada
viva. Els seus fills han reclamat –com a reivindicació
personal i col·lectiva de la seva figura, és a dir de totes les
víctimes silenciades– que una mort tan atroç no hagi
estat en va i que s’aturi l’incessant
Formacions degoteig d’assassinats. En canvi, la
realitat és paorosament tossuda,
dins dels
al punt que dilluns es va assolir
governs han fins
el rècord tràgic de 1.000 dones que
declarat la
han perdut la vida a mans de les
guerra a les seves parelles o exparelles –moltes
d’elles havien presentat denúncia–
dones
des que l’administració va posar el
comptador en marxa, el 2003. Una llista incompleta en
què hi manquen els crims sexuals i altres formes
d’agressions masclistes. Tot i que s’han produït avenços
contra una violència que no deixa de ser estructural, hi ha
massa escletxes en el sistema de protecció i alguns
grups han entrat a governar declarant obertament la
guerra a les dones, a les quals acusen de buscar privilegis
per llei i vivir del cuento de les ONG i “altres chiringuitos”.
Uns privilegis que maten, pel que es veu. Doncs, anem
passant línies vermelles que no surt gratis: ja són 1.001!
La violència de gènere existeix i és ben viva.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/pq4ymr

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

o deixa de ser curiós que ahir, a
la presa de possessió d’Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona (gràcies, Valls, gràcies) un dels
qui més aplaudiments va rebre fos
Joaquim Forn. Se’ls mereix. Perquè
aquesta nit passada, a diferència de
tots nosaltres, i de tots els regidors
que ahir l’acompanyaven i saludaven,
ell haurà dormit a Soto del Real a l’espera d’una sentència que tots temem.
Ahir, poca solemnitat, poc glamur,
crits i aplaudiments. Però Colau ja és
alcaldessa. Amb els vots de l’Íbex 35
de Manuel Valls, amb els del PSC del
155, i fins i tot amb la felicitació efusiva del candidat del PP, Josep Bou
(“...y Vila, y Costa, y Font, y Barceló,
y Pujals, y Soler, y Cendra... Soy catalán, y en casa tengo un pesebre con
un caganer, y tengo un tió, y canto ‘El
noi de la mare’.”). Si l’anterior mandat de l’alcaldessa ja va ser complicat,
amb una victòria ajustada per sobre

Accedeix als
continguts del web

Suspensió tardana

-+=

El govern de Hong Kong ha anunciat, finalment, la
suspensió del polèmic projecte de llei que autoritzava les extradicions a la Xina i que havia provocat
una setmana de manifestacions i protestes sense
precedents. No deixa de ser una bona notícia, però que arriba amb massa dies de retard.
MAGISTRAT DEL TRIBUNAL SUPREM

Pablo Llarena

La cançó de l’enfadós

-+=

Tot el que ve del Tribunal Suprem en relació amb
Catalunya, dia sí i dia també, és per anar en contra de l’independentisme. L’última és anar a evitar
que els eurodiputats exiliats o empresonats puguin prendre possessió del càrrec que han guanyat democràticament a les urnes.
REGIDOR DE BARCELONA PEL CANVI-CS

Manuel Valls

Desconeixement cínic

-+=

L’estrenat regidor de Barcelona va demostrar ahir
que no entén en quina ciutat viu ni en quin país
està. En el ple de constitució d’ahir va etzibar a
Quim Forn que a l’Estat no hi ha presos polítics ni
exiliats. Això davant d’una persona que era al ple
escortat per la policia i que ha de fer nit a la presó.

Una reforma
electoral que
és urgent
Els 9.077 regidors de 948
ajuntaments van prendre,
ahir, oficialment, possessió del seu
càrrec per als pròxims quatre anys.
Els polítics més propers als ciutadans, els que han de treballar, en
molts casos sense cobrar i amb
pocs recursos, ja es poden arremangar, com han fet sempre. Al seu
costat hi ha els regidors dels grans
ajuntaments, els que centren
l’atenció mediàtica. Entre aquests
hi ha Barcelona, ahir eix central
d’atenció pel fet que l’alcaldessa no
és la de la llista més votada, i les altres tres capitals de demarcació, en
dues, Tarragona i Lleida, pel canvi
històric que s’hi produïa, i en l’altra,
Girona, per la fragmentació que hi
ha. En tot cas, a Barcelona, a Badalona, a Tarragona o a Sant Cugat
ahir es van imposar, amb fórmules
ben diferents, llistes que no havien
guanyat les eleccions.
Aquests pactes són absolutament legítims, ja que la llei els
preveu. Altra cosa és que fa massa
anys que hi ha pendent una reforma de la llei electoral i que massa
cops ha quedat al calaix un possible
canvi pel que fa a les eleccions municipals, concretament. S’ha plantejat que el guanyador obtingui un
plus de regidors o que es disputi
una segona volta entre els dos partits més votats si cap ha aconseguit
la majoria absoluta. La reform és
urgent i cal demanar valentia als
partits per afrontar-la. Això podria
evitar alguns pactes que semblen,
a primera vista, estranys, tot i que
cada quatre anys els votants ja poden fer saber als seus polítics què
en pensen i votar en conseqüència.
En tot cas, en un moment d’excepcionalitat com el que viu Catalunya,
amb presos polítics i exiliats, hauria
estat bo que hi hagués hagut un
màxim possible de governs sobiranistes, cosa que, en alguns casos,
han evitat els mateixos partits independentistes.
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Tal dia
com
avui fa...
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JxCat
El PDeCAT decideix repetir la
marca amb què es va presentar
a les eleccions catalanes i
també la farà servir als
ajuntaments.

10
anys

Controlar les caixes
La vicepresidenta econòmica,
Elena Salgado, obre el ventall
d’actuació del fons per a la
reestructuració ordenada
de la banca (FROB).

Jordi Grau

Josep Maria Uyà.

Valls ja n’ha
fet, de feina
É

Els que manen de veritat, els
que es van inventar Rivera,
no se’n refien, però saben
que els cal un partit que faci
de frontissa i que governi ara
amb el PP, ara amb el PSOE
ses que ara fan. Els que maneguen l’Estat, però, ho tenen clar. Tenen a favor
una majoria important del poble espanyol, i per tant continuaran no com ara,
sinó pitjor. Hi haurà condemnes severes i les que vindran. Ni un gram de diàleg. Per què?, si saben el que els demanaran i no estan disposats ni a parlarne. Com a màxim d’aquí a un temps,
tornarem al dèficit i a l’Agència Tributària. Ara l’Estat n’ha après. Els que manen, els que es van inventar Ciutadans,
ja no es refien de Rivera. Han après que
els cal un partit frontissa, que unes vegades governi amb el PSOE i d’altres
amb el PP. Pactant si cal amb el PNB,
però mai més amb els catalans. Han
vist, però, que no es poden refiar de Rivera. Els cal Ciutadans, però no es refien del comportament erràtic de l’Alberto Carlos. Així és com m’expliquen
l’operació Valls, un dels noms pel nou
partit centrista que els cal i pel qual
continuaran abocant molts diners per
acabar de consolidar-lo. Amb la unitat
de l’Estat com a objectiu. De moment ja
ha fet feina...

anys

El líder de CiU, Jordi Pujol,
admet que la relació amb el PP
ha desgastat electoralment
la formació nacionalista,
però mantindrà el pacte.

Tribuna

Full de ruta

s dia d’anàlisis dels
pactes escrits o
implícits que han configurat les nostres alcaldies. Se n’ha escrit
molt, i més que se
n’escriurà. Ara ja hi ha via lliure per al
govern de l’Estat que farà i desfarà Pedro Sánchez. S’ha acabat també el judici als nostres presos polítics i, francament, des del començament tinc la impressió que la sentència està predeterminada i no em faria res haver de rectificar. L’Estat és feble perquè pateix importants problemes econòmics que
ens menjarem properament. Però és
l’Estat, i com que no va haver de fer el
que més temia, enviar l’exèrcit al Principat, se sent fort i ja sap quines són les
seves millors armes per defensar l’única cosa que realment els importa: la
unitat d’Espanya. I contra això qui s’hi
ha enfrontat de veritat és Catalunya. I
contra la part de Catalunya que vol un
altre tracte amb l’Estat –la independència o la federació– val tot. Alguns
confien encara en Europa i, certament,
a Europa reprovaran algunes de les co-
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Desgast de CiU

Doctor en filologia i ensenyant

Els al·legats finals

A

l’inici del judici ja vam parlar en
aquesta mateixa pàgina, arran de
les intervencions dels presoners,
que les seves paraules no eren enteses
pels seus captors, perquè per sobre de la
raó, els fets o la justícia, hi ha les raons
d’estat, tal com molt bé va saber veure el
recentment traspassat Alfredo Pérez Rubalcaba.
L’ESTAT ESPANYOL caldrà que se salti uns

quants preceptes dels drets fonamentals
i de la pròpia llei, dissimulant tot el que
pugui i fent pressions arreu perquè tothom miri a una altra banda (a molts llocs
ni això, perquè ja ho veuen bé i ells fan el
mateix), per pronunciar sense rubor la
sentència que d’aquí a un parell de mesos
caurà com una pedra dins un llac d’aigües
cada cop més adormides (bé, si se’ls acut
fer-ho al voltant de l’11 de setembre, que
en son capaços, per allò de la memòria
històrica reblada i ben reblada, caurà
com una bomba). Perquè, vam dir, parlàvem diferents idiomes conceptuals, i on el
pres diu dret o llibertat, el fiscal entén un
altre dret o diferent llibertat. Heus aquí la
pedra de toc del problema: els catalans

som una tribu perfectament identificable
que ens hem deixat robar la cartera des
de fa gairebé cinc-cents anys pels castellans, i encara que tenim el mèrit d’haver
sobreviscut –i això els cou terriblement,
als castellans– no tenim el mèrit d’haver
sabut imposar cap relat ni cap tipus de poder. Som un estat colonial envaït pels colons, que sumen gairebé el 50% de la població. Aquests fets, irrebatibles, ens pesen com una llosa un cop ens ho volem
treure de sobre. Arribats al final del judici,
els presoners van tornar a fer uns al·legats vibrants i emotius i vertaders, gairebé solars, però els seus captors se’ls miraven amb la indiferència de l’amo cap al
gos que deixa que per fi mengi una bona
cuixa de pollastre, perquè sap que en acabat, el tornarà a lligar, val a dir, a l’estaca.
TAL COM VA DIR JORDI SÀNCHEZ, som uns

bons socialitzadors del dolor. Això ho fem
de manera magnífica. I això és el que estem fent i farem en els propers temps, car
no tenim cap capacitat de reacció real
més enllà d’omplir els carrers. I omplir els
carrers i fins i tot anar a votar, ja ho hem
fet de manera exemplar. I el que tenim al

davant són unes sentències purament
alliçonadores i venjatives (cap raó de cap
mena les sustenta, excepte la raó del poder contra qui el discuteix) que ens deixen altre cop als peus dels cavalls, els
seus. Així que, més enllà del lament i la ràbia i la impotència, s’imposa que de Catalunya emergeixi, un cop la tribu ja té clar
que vol iniciar la marxa del desert, un moviment, una estratègia, una majoria que
ens apoderi realment, que sigui capaç de
forçar els castellans al tracte de tu a tu, i
no pas el de subaltern.
NO PARLARÉ DE LA UNITAT, perquè és evi-

dent que es necessita crear una estructura política apartidista i de tots que treballi
únicament en aquesta direcció, i que podem separar la lluita normal dins del país,
de la lluita exterior com a país. I si som capaços de fer això, serà que ja hem començat a funcionar com un país, com una república. Caldria tornar a fer una Assemblea de Catalunya per la independència.
Sense sigles i amb tothom, vist que l’actual s’ha fet partidista. I acabo: com és que
ningú va preguntar als fiscals o al jurat per
què la unitat d’Espanya és sagrada?

El lector escriu
Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Un nus a la gola
b Sí, escoltar els nostres representants polítics en el darrer dia del judici del Procés em
va fer venir un nus a la gola.
Realment tots plegats són
unes persones increïbles. A
ells, quan exposaven els seus
raonaments, alguna vegada
també els venia el seu nus a
la gola, però el superaven amb
escreix! I jo que m’ho mirava
des de lluny em sentia molt
poca cosa. No sé què podrem
fer per retornar tot el que han
perdut aquest últims mesos
de les seves vides tancats a
les presons tan injustament!
Molt sovint he pensat en els
nostres Onzes de Setembre
–que, per cert, en aquest judici no se n’ha parlat gaire–.
Deia que el proper Onze de
Setembre, si cal, ha de ser el
més espectacular dels darrers
anys. Per Catalunya i per ells!
S’ho mereixen de totes totes,
i ja ens han dit que sense la
nostra força, ells no aguanta-

rien aquesta injustícia tan
flagrant. Val molt la pena fer
un Onze de Setembre inoblidable!
ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic (Osona)

Benvinguts a
l’escola Pegaso
b Una escola s’ha de viure.
Per això, quan veig campanyes que ens anomenen escoles “que no funcionen”, em
sento dolguda i trista. Llavors
penso en les meves filles. Elles
van molt contentes a l’escola.
Les professores que s’han trobat donen a cada una allò que
necessita, i quan ens les trobem, les meves filles les abracen amb molt d’afecte. Per tot
això, i més, estic segura, l’escola Pegaso és una escola de
qualitat. El problema és la segregació, que amaga el racisme i el classisme estructural.
Tampoc ajuda la promoció excessiva envers unes escoles
que col·loca altres com a es-

coles de segona. I a més a
més, les famílies estem dividides, i ens mirem entre nosaltres, en lloc de mirar a la cúspide, a la Generalitat, que, al
meu parer, no aposta per l’escola pública de qualitat no segregada.
SUSANA AYORINDE-CRAVID
Barcelona

Programa
‘Nocturn’, de
Catalunya Música
b Vull expressar la meva
sorpresa i decepció sobre el
programa Nocturn, que
emet Catalunya Música entre la una de la matinada i
les set del matí aproximadament. Començo per dir que
soc un admirador i assidu
oient d’aquesta emissora
integrada per professionals
admirables que, al davant
de diferents programes,
ofereixen una informació
magnífica sobre la música
que escoltes.

En relació amb el programa citat, Nocturn, motiu
d’aquest escrit, he de dir
que estava integrat per diferents obres de música clàssica que eren anunciades
prèviament (títol, autor i intèrprets) i amb posterioritat
a l’emissió; això feia que encara que sintonitzessis el
programa un cop començat,
tenies informació de l’obra
escoltada.
Actualment, i per motius
que ignoro, el programa
s’emet sense cap informació de les obres que escoltes, la qual cosa fa que s’hagi convertit en una mena
de “fil musical” desproveït
del contingut informatiu
que li donava un caràcter
excel·lent.
Seria el mateix que assistir a un concert sense programa o a un cinema sense
el títol i el repartiment de la
pel·lícula.
JOSEP LLUÍS AGUILAR
Barcelona
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La frase del dia

“El president Torra no mana a Santa Coloma de Farners;
ho fan els regidors”
Susagna Riera, JUNTS PER CATALUNYA A SANTA COLOMA DE FARNERS

Tribuna

De set en set

On vas, Barcelona?

Dignitat

Jaume Oliveras

Imma Tubella. Catedràtica de comunicació

V

agi per endavant que soc de les
que pensen que més val tard que
mai, però aquests darrers dies
quan escolto la gent d’ERC apel·lar a
una estratègia imprescindible d’unitat, em pregunto si no l’hauria d’haver
practicat abans quan la demanava a
crits una part important de la societat
per les eleccions de l’Estat, per les municipals i per les europees. Òmnium,
l’ANC, la Crida, Junts per Catalunya, el
president Puigdemont i la gent en les
manifestacions i concentracions cridaven unitat i, inexplicablement, no va
ser possible. Dimecres mateix, era a la
concentració de les vuit del vespre a la
plaça del Castell de la Bisbal, davant de
l’Ajuntament, i quan l’alcalde en funcions d’ERC va cridar a la unitat una senyora li va respondre que per què no hi
havia pensat abans. Ell no ho va sentir,
és clar, però tots els que estàvem al seu
voltant li vam donar la raó. Si haguéssim anat units, les aritmètiques electorals estic molt segura que haurien estat
molt diferents i que per exemple, a Barcelona, en comptes de tenir una alcaldessa bufa fruit d’un pacte contra natura que escandalitza l’esquerra internacional i quasi tothom, menys a ella i
al PSC, tindríem un alcalde independentista; d’ERC, per cert. Preneu nota,
amics d’ERC. El mateix portaveu d’Esquerra, Sergi Sabrià, ha dit aquesta
setmana, cito textualment, que quan
hem treballat conjuntament és quan el
país ha avançat més. Totalment
d’acord, només que em pregunto per
què ho van oblidar amb l’inici de la primavera.

AQUESTA ASTÈNIA PRIMAVERAL LETAL

tindrà com a efecte secundari a Barcelona
una alcaldessa que ho serà gràcies
a un pacte amb el PSC i amb el mateix
polític amb qui va trencar peres durant
el seu darrer mandat pel 155 i amb els
vots de Manuel Valls, una persona
que va portar el Partit Socialista fran-

Sísif
Jordi
Soler

cès a la marginalitat, que el president
Macron no va voler en el seu nou partit i
que és el polític més mal vist de França
pel seu caràcter autoritari i pel to racista i desconsiderat quan, ministre de
l’Interior, va ordenar l’expulsió de
més de deu mil gitanos. La Comissió
Europea va condemnar aquesta decisió
i li va recordar que els ciutadans romanesos i búlgars d’ètnia gitana tenen el
dret de residir on vulguin dins de la
Unió Europea. De fet, Brussel·les va
amenaçar de prendre mesures contra
França si no respectava els seus drets
de lliure circulació i de residència. Ell
en va fer cas omís, va associar-los a la
delinqüència i la mendicitat, no els va
oferir cap alternativa i en la majoria de
casos ni els va informar prèviament.
Ho conec bé perquè jo hi era i vaig seguir els debats acalorats fins i tot dins
de l’aleshores encara el seu partit i vaig
haver de suportar els comentaris burletes dels meus col·legues a la universitat sobre el seu origen català. Ja sé,
perquè no ha tingut cap problema a dirho públicament, que a l’alcaldessa Colau no li importa gens ni mica d’on venen els vots que la investiran. Si a les
seves bases tampoc no els importa, els

“
Que lluny
que estem de fer

de Barcelona la
capital d’una nació
pròspera i moderna

comuns tenen un problema que més
d’hora que tard els esclatarà a les
mans.
HE LLEGIT EN ALGUN LLOC

que no recordo, i en demano disculpes, que aquest
pacte estrany amb els carcellers i
aquesta frivolitat d’acceptar vots vinguin d’un vinguin potser acabarà sent
positiu per a nosaltres perquè desemmascararà la inconsistència de l’alcaldessa que a hores d’ara encara no se
sap qui i què representa, a banda de
l’unionisme més conservador disposat
a fer el que calgui perquè Barcelona no
tingui un alcalde independentista. Perquè, no ens enganyem, Colau sap perfectament per quin motiu té els tres
vots de Ciutadans i també sap el que cobra Valls de l’empresariat unionista,
31.000 euros bruts al mes, molt més
del que cobren a l’any la majoria dels
seus votants. Colau no és ximple i sap
perfectament que tot té un preu.
M’agradaria sentir alguna veu dels antisistema que van votar Colau pensant
que seria la seva veu.

I UTILITZO EL CONCEPTE ‘ANTISISTEMA’

de
manera positiva, com el mot que defineix aquells que lluiten per un món i
una ciutat diferent i les noves maneres
de fer del segle XXI, molt lluny de la política dels gestos improductius i dels
discursos aparentment brillants però
buits de propostes i de contingut.
M’agradaria saber l’opinió dels seus votants de bona fe sobre aquest mercadeig de vots, perquè és un mercadeig,
no és cap regal, com ella pretén. Gràcies a aquesta operació, com ja he dit,
l’independentisme perd la ciutat. Que
lluny que estem de fer de Barcelona la
capital d’una nació pròspera i moderna, la capital de la Mediterrània i un
punt de referència innovador en tots
els sectors, el del coneixement, l’econòmic, l’artístic, el cultural o el social.
Tant de bo m’equivoqui.

H

a estat una setmana intensa i
un bany de dignitat.
Al bell mig d’un mar
turbulent, les paraules
d’una dotzena de persones han evidenciat
l’alt sentit de responsabilitat de dones i
homes preparats per liderar aquest
país. Talment, dotze discursos emocionants i emocionats que han fet saltar
més d’una llàgrima, en dotze parlaments que en cap cas parlen de passat
sinó que apunten al futur.
Cada una de les paraules dels acusats en el judici al Procés han configurat el gran lideratge moral. Potser alguns d’ells, molts, no tornaran a la
vida política, però sempre seran el referent per a la Catalunya que vol mirar
endavant, des del múltiple ventall d’opcions democràtiques, en el marc del
respecte a totes les posicions i en el
consens d’aplicar el dret a decidir. Tot
en el context que reclamava Carles
Mundó, quan “mai no és tard per a les
solucions”.
En veu de Jordi Sànchez, les paraules de Sòcrates van ressonar com una
dura interpel·lació a l’acusació: “És millor patir una injustícia que cometre-la.”
Els dotze acusats van desgranar l’esperança en els camins del diàleg i el reforçament de la democràcia, en uns
al·legats absolutament pacifistes. I una
pregunta inquietant: com és que la Catalunya que votà massivament la
Constitució del 1978 ara hi ha perdut
tota la confiança? El diàleg no és un
camí, és el camí.
Vist per a sentència. La dignitat
dels nostres dotze conciutadans ha
aconseguit la cota més alta. ¿Com és
possible que aquestes tres dones i
nou homes puguin ser jutjats per defensar pacíficament les idees de més
de dos milions de persones? Segur,
ells ens representen; la sentència ens
espera a tots. Tot està per fer, i tot és
possible.
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Els municipis
ja tenen els
ajuntaments
constituïts

Manuel Valls
ja decideix a
la Barcelona
d’Ada Colau

Totes les poblacions
catalanes celebren
els plens que
enceten el nou
mandat local

La corporació en ple, Valls
amb el seu telèfon mòbil i
Maragall fent un gest de
complicitat a
Forn ■ JUANMA RAMOS

DECISIU Els comuns revaliden l’alcaldia amb el suport del
PSC i de l’ex-cap de govern francès GEST L’alcaldessa fa una
concessió al sobiranisme anunciant que vol posar el llaç groc
Jordi Panyella
BARCELONA

Va tornar a la seva ciutat,
Barcelona, per guanyar i
va perdre estrepitosament, però el polític, com
el dimoni, en sap més per
vell que per diabòlic, i des
d’ahir Manuel Valls ja decideix el destí de la capital
catalana, talment com si
hagués guanyat les eleccions a l’Ajuntament. Per
a Valls i Ciutadans, objectiu acomplert; que la primera ciutat del país sigui
més capital que catalana.
Per a Ada Colau, objectiu
també acomplert; revalidar l’alcaldia, això sí amb
el peatge i l’acceptació del
joc del pacte contra natura, i amb “incomoditat”,
manifesta i proclamada
per la mateixa alcaldessa
d’haver de dependre dels
vots de Manuel Valls.
Tal com estava previst
des de divendres al vespre,
van ser 21 vots, els justos i
necessaris, els que van
permetre que el secretari
municipal proclamés Ada
Colau alcaldessa de Barcelona, poc després de dos
quarts de sis de la tarda
d’ahir, i ho va aconseguir
gràcies als 10 regidors del
seu grup, els 8 del PSC, el
de Manuel Valls i dos regi-
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C’s ERC
5 AM PSC-CP
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4

PP

2019
ERC

10

BComú

10

PSC BCN Canvi
C’s
8

CUP
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dors més del seu grup, Celestino Corbacho i Eva Parera. Els altres tres regidors del grup de Valls,
d’obediència a Ciutadans,
van optar per la discreta
fórmula d’abstenir-se i així evitar un cisma abans
inclús que el mandat comencés a caminar.
Valls, Colau i, també,
Joaquim Forn. Aquest va
ser l’altre gran protagonista de la jornada de constitució del nou Ajuntament
de Barcelona en participar
com a regidor i president
de grup tot i estar pres.
Forn va prendre la paraula
per recordar els companys
presos i exiliats, retreure a
Colau l’“error” del pacte
que l’ha fet alcaldessa, i
comprometre’s, allí on sigui, a “lluitar per la llibertat i la justícia”.
La presència de Forn a
l’ajuntament, pres i sota
custòdia del Tribunal Suprem, va fer que Mossos i
Guàrdia Urbana desple-

JxCat

5

3

41
REGIDORS

6

PP

41
REGIDORS

2

guessin un dispositiu de
seguretat
descomunal,
amb la plaça de Sant Miquel presa pels agents, helicòpter sobrevolant la plaça de Sant Jaume, i policies d’uniforme i paisà
controlant l’interior de
l’edifici consistorial.
La reelecció d’Ada Colau també va motivar un
gran desplegament de
ciutadans a la plaça. A diferència de fa quatre
anys, però, la majoria de
persones no hi eren per
aplaudir-la sinó que hi
van fer cap per escridassar-la i retreure-li que hagi accedit a l’alcaldia sense respectar el triomf de
l’independentista Ernest
Maragall.
En la seva intervenció,
Colau va deixar clar que
haurà de modular el seu
discurs per acostar-lo als
sectors sobiranistes que
s’han vist decebuts per la
seva decisió, i d’aquesta
manera va començar par-

lant de Quim Forn, dels
presos polítics i del seu
compromís i el del consistori per la seva llibertat,
abans de tractar del seu
programa estrictament de
ciutat, una alteració de
l’ordre del discurs inèdita.
Colau inclús va explicar
que té la voluntat de recuperar el llaç groc a la façana de l’ajuntament i que
ho posarà en consideració
de l’equip de govern.
L’anunci de Colau de
ben segur que no va plaure
a Manuel Valls, que en la
seva intervenció, de marcat to personalista, ja va
advertir a l’alcaldessa que
tenia “molta sort” d’haver
pogut revalidar el càrrec i

que els barcelonins havien
“demanat canvi”, amb
una clara advertència que
no tolerarà gestos cap al
sobiranisme. Per si no hi
havia dubte de quina és la
posició de l’home que ha
fet alcaldessa Colau, Valls
ho va deixar clar en afirmar taxatiu que “a Espanya no hi ha presos polítics
ni exiliats”.
Valls va seguir marcant
perfil unionista en negarse a donar la mà al president Quim Torra, quan el
consistori va fer la tradicional visita al Palau de la
Generalitat. Allí, el president va demanar a Colau
que lideri la defensa del
dret a l’autodeterminació.

Manuel Valls sí que va
escoltar satisfet les paraules de Jaume Collboni, que
va reconèixer la seva “generositat” per fer possible
el pacte de govern entre
PSC i comuns.
En canvi, molt dur va
ser Ernest Maragall, que
va avisar de la posada en
marxa d’una oposició contundent i va retreure a Colau practicar “l’horrible silenci de la neutralitat”.
Maragall va tirar per terra
qualsevol intent de Colau
de buscar un govern tripartit en un futur, demanant als comuns que “no
ens allarguin les mans” i
advertint que “no serem
aliats de Valls”. ■
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L’APUNT

L’ou com balla
Marta Membrives

L’ou ballava ahir als jardins de la rectoria de Santa Maria a Badalona mentre a la sala de plens de la Casa de
la Vila es vivia una de les jornades més tenses que es
recorden, que va acabar amb el nomenament d’un alcalde a contracor de la majoria dels que el van votar. El
socialista Àlex Pastor va recollir una vara que va ballar
fins l’últim moment per anar a caure, gairebé de rebot,

a les seves mans. A la mateixa hora, dels ajuntaments
de diferents municipis en sortien alcaldes amb minories absolutes, alguns per sorpresa i d’altres fruit de
pactes difícils de pair. Del resultat de les urnes a l’elecció d’ahir només han passat tres setmanes. Caldran
molts més dies per ajustar tot allò que balla i mirar
que no s’acabi trencant abans d’hora.

117084-1207729Q
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Ferran Espada
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I el rum-rum es va girar contra Colau
L

180196-1188983Q

a màgia es va acabar ahir a Barcelona.
Aquella connexió gairebé còsmica entre l’activista Ada Colau i els seus comuns amb el que anomenaven la gent, els
veïns i les veïnes, s’ha esfumat. Quatre
anys més tard i tres vots després –els de
Valls– el rum-rum que se sentia ahir mentre revalidava l’alcaldia Ada Colau no era el
d’una cançó rumbera que li cantava floretes. Era una forta escridassada que travessava els murs de l’ajuntament i les feixugues portes del Saló de Cent mentre feia el
discurs de presa de possessió del càrrec.
La plaça Sant Jaume com a termòmetre.
És cert que la plaça no és Barcelona. Però
si fa quatre anys els mateixos comuns deien que la festa i els aplaudiments de la plaça representaven l’entusiasme dels barcelonins per l’elecció de l’alcaldessa Colau,
ahir representaven un enuig considerable.
És cert que alguns seguidors de Colau hi
havia. Però les estelades, capitanejades per
una bandera gegant blava amb llaços
grocs, van ser immensa majoria.
El Saló de Cent bull. L’espera és transversal. Gerardo Pisarello i Jaume Asens
tornen de Madrid convertits en diputats al

164927-1196325Q

Ada Colau, amb cara seriosa, travessa la plaça Sant Jaume entre Jaume Collboni i Ernest
Maragall, enmig d’una forta escridassada ■ JUANMA RAMOS

Congrés. Asens conversa amb Xavier Trias,
Jaume Ciurana i Jaume Alonso-Cuevillas. I
Pisarello discuteix encara la jugada amb la
republicana Trini Capdevila. Alberto Fernández Díaz sembla acomiadar-se de casa
seva. Elsa Artadi llueix una samarreta que
demana “absolució”. Arriben les autoritats i

Pere Navarro, ara aparcat al Consorci de la
Zona Franca. I es pot veure el que avui serà
president de la Cambra, Joan Canadell, assegut al costat del president de Turisme de
Barcelona, Joan Gaspart. L’expresident del
Barça no perd pistonada. Mentrestant, el
fins avui president de la Cambra, Miquel
Valls, exhaureix l’últim alè de protagonisme. I la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, fa front a la conversa d’Anna Balletbò.
Celestino Corbacho, amb el seu accent
de Radio Teletaxi, posa en marxa la cerimònia com a regidor membre de la mesa
d’edat. L’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, se’l mira des de la primera fila com en una translació espaitemps. També contribueix al déjà vu el retorn al consistori de veterans de l’Ajuntament barceloní. Ernest Maragall, el més rellevant com a guanyador de les eleccions i
alcalde frustrat. Però també Ferran Mascarell, o el retorn més impactant: el de Quim
Forn. Que va deixar una trajectòria històrica a la casa gran de la capital catalana per
fer de conseller d’Interior i torna ara al Saló
de Cent com a pres polític. La seva presència ho va marcar tot, ahir, entre aquells domassos i cadires nobles. Quan ell entra, eixordadors crits de llibertat i tothom dempeus. La multitud de medalles que pengen
de la solapa dels caps de la Guàrdia Civil i
de la Policía Nacional dringuen d’estupefacció. L’esposa de Forn, Laura Masvidal,
s’ho mira emocionada des de primera fila.
Al costat, una altra parella, la de Colau.
Adrià Alemany, amb camisa mao, fa de regidor. No electe –encara que una mica de
regidor a l’ombra, sí que en fa–, sinó
d’aquells que als platós dirigeixen el públic.
S’aixeca, aplaudeix i fa aplaudir i cridar els

comuns repartits estratègicament a la sala.
Són minoria i s’han d’esforçar per tapar els
xiulets i els crits de “amb Valls no” i algun
de “tot per la cadira”. És el moment de màxima tensió. S’han recomptat els vots i han
sortit els 21 de l’anomenada “operació casta”. I els comuns intenten escenificar eufòria amb una vella cara de la casa esperonant: la incombustible Imma Mayol. Fan
gresca, però el rictus els traeix, i si fa quatre anys reflectien gran alegria, ahir era
més com de ràbia continguda. Hi ha crits i
alguna increpació. Finalment la sang no arriba al riu.
És l’hora dels discursos. Forn parla i el silenci és total, feridor. Quan recorda que ell
després de l’acte tornarà a Soto del Real,
colpeix la sala. Tornen els crits a favor dels
presos polítics al Saló de Cent i la cleca dels
comuns no sap què fer fins que els exregidors Gala Pin i Josep Maria Muntaner arrenquen a cridar i a aplaudir també. La intervenció de Forn arriba després de la de
Bou. El cap de files del PP fa de Bou, amb
un extemporani “Viva España!” Després,
Valls genera un altre moment de gran tensió negant l’existència de presos polítics. I
llança un dard directe al cor de la flamant
alcaldessa, recordant-li que sense ell i els
seus vots no tindria el càrrec que ocupa. Se
sent la plaça enfurismada. El rum-rum ja no
és rumba, és hardcore. Ernest Maragall mira
de fer d’alcaldable sense despit. I de fer posar vermella Colau sense semblar rancuniós. Però li deixa clar que no li posarà fàcil
amagar sota les catifes –ahir les de luxe–
de l’Ajuntament les incoherències. I acaba
com no podia ser d’altra manera, amb un
record per Maragall, evidentment Pasqual.
Tanca l’acte el discurs de l’alcaldessa. I quan
parla Colau torna a retronar la plaça. Només la promesa de tornar a col·locar el llaç
groc a la façana de l’ajuntament amansa les
feres que esperen a la plaça. Cal travessarla per anar a la tradicional recepció al Palau
de la Generalitat. Escridassada brutal i cares de circumstàncies. Alguns papers volen.
El president Torra fa la breu cerimònia de felicitació a la galeria gòtica. Saluda un per un
els membres del consistori, però Valls l’assenyala amb el dit i li nega la mà. No passaria d’un acte de mala educació extemporani
en un senyor de bona situació si no fos pel
contrast de com estrenyia la mà i aplaudia
fervorosament a Colau a l’altre costat de la
plaça Sant Jaume. És l’hora de la tornada.
Un passadís més de crits. Però la vara d’alcaldessa és ja un escut protector. La màgia
s’ha acabat però els poders –i el poder–
continuen a les mans de Colau.
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“Curtíssim parèntesi”

RETORN · Quim Forn torna per unes hores a l’Ajuntament de Barcelona i presencia com Ada Colau tria el PSC i Manuel Valls
en lloc de l’independentisme CUSTÒDIA · El cap de files de JxCat passa una hora i mitja sol al Saló Tàpies esperant l’inici del ple
sense poder parlar amb la família SUPORT · El pres polític s’emporta l’“energia” dels crits de llibertat al Saló de Cent i Sant Jaume
Emili Bella
BARCELONA

V

a prometre durant la campanya electoral ser ahir al
Saló de Cent i així va ser. El
Tribunal Suprem va autoritzar Quim Forn a assistir al ple de
constitució de l’Ajuntament de Barcelona, on va arribar a dos quarts
de quatre de la tarda procedent de
la presó de Brians 2 amb una comitiva de quatre vehicles dels Mossos
sense distintius policials, igual que
divendres, quan va recollir l’acta
de regidor de Junts per Catalunya.
Entrava per la porta del darrere del
consistori, al carrer de la Font de
Sant Miquel, mentre a la del davant
s’hi concentraven milers de persones entre crits de llibertat i cartells
amb la seva cara.
Al matí s’havia reunit a la presó
amb la seva número dos, Elsa Artadi, amb qui va estar treballant en el
discurs de la tarda, ja que no els havien donat l’ocasió de fer-ho abans,
i en qüestions polítiques i organitzatives del grup municipal. Forn li
va transmetre les “moltes ganes”
que tenia d’assistir a la sessió plenària. Des que va arribar es va estar
sota custòdia a la sala Tàpies. Es va
canviar de roba i es va posar el vestit i la corbata per a l’ocasió. Una assessora del grup el va assistir, li va
baixar una còpia del discurs i es va
quedar sol. Una hora i mitja sol. Sol
amb Tàpies i els seus pensaments.
La seva parella, Laura Masvidal,
juntament amb la mare de Forn,
s’asseia a primera fila al Saló de
Cent, però no va poder parlar a soles amb ell durant l’espera. També
hi eren presents les seves filles,
Anna i Berta. “No m’han autoritzat
ningú més, però no l’hem pogut
veure. El tenen amb pany i forrellat”, lamentava Masvidal, disgustada pel dispositiu policial.
Quan faltaven deu minuts per
les cinc el van conduir al Saló de la
Ciutat, on per protocol es troben
tots els regidors electes per posarse les bandes. Allà va saludar diverses autoritats, entre les quals hi havia el president de la Generalitat,
Quim Torra. Va ser en aquest interludi quan, finalment, va poder
abraçar breument la família. Al
punt de les cinc va entrar al Saló de
Cent, on va saludar el president Artur Mas, l’exalcalde de Barcelona
Xavier Trias, i els consellers republicans Alfred Bosch i Ester Capella. També va donar la mà a la delegada del govern espanyol a Catalu-

Quim Forn, abraçant-se ahir amb Artur Mas al Saló de Cent ■ JUANMA RAMOS

nya, la socialista Teresa Cunillera.
Quan el secretari general va llegir el seu nom, Forn, assegut entre
Artadi i la regidora de Ciutadans
Luz Guilarte (de Ciutadans-Ciutadans), va rebre més crits de llibertat i un llarg aplaudiment. Els socialistes no s’hi van afegir. “Prometo per imperatiu legal amb lleialtat
al mandat democràtic i al poble de
Catalunya” van ser les primeres paraules de l’exconseller d’Interior,
que també va ser aplaudit quan va
dipositar la papereta a l’urna. Va
votar per Ernest Maragall. Celestino Corbacho, president de la mesa
d’edat, també li va donar la mà. Durant el discurs, Forn va tenir un record per als seus companys presos
a Madrid: “Sé que aquest vespre,
des de les seves cel·les, seguiran les
notícies d’aquest acte i comprovaran amb satisfacció que Barcelona i
Catalunya no ens obliden.” En algun moment se’l va veure absent,
amb la mirada perduda, quan par-

laven el popular Josep Bou o el comú Joan Subirats.
Igual com van fer al Congrés
Oriol Junqueras, Jordi Sànchez,
Josep Rull i Jordi Turull i al Senat
Raül Romeva quan van assistir a la
sessió constitutiva de les dues cambres, ahir era el dia de Forn a
l’Ajuntament. En el seu esperat retorn, va presenciar com Colau acceptava els vots de Manuel Valls i
del PSC del 155, de l’establishment
i dels carcellers. Just després de ser
investida alcaldessa de la mà dels
còmplices necessaris de la repressió, a qui en el seu dia va expulsar
del govern municipal i que ara torna a abraçar, la líder dels comuns
es va aixecar per aplaudir la intervenció de Forn. El cap de files de
JxCat no es va estar de retreure-li
el menyspreu cap a la seva formació: “No és de rebut que fins i tot es
complagui de dir que no seurà a
parlar amb nosaltres.” Tanmateix,
i malgrat la seva situació personal,

21.19 h

La Guàrdia Civil
va iniciar el trasllat de
Forn des de Brians 2
fins a Soto del Real
ahir al vespre en compliment de la interlocutòria i la providència
del Tribunal Suprem
d’11 i 13 de juny, segons va informar la secretaria de Mesures
Penals, Reinserció i
Atenció a la Víctima de
la conselleria de Justícia.

va tenir la categoria d’adreçar un
missatge en positiu a favor del diàleg i la recerca de consensos.
Colau va recollir el guant comprometent-se a mantenir un contacte regular per parlar de la ciutat
i va lamentar el “curtíssim parèntesi” de Forn a Barcelona. “Els que us
volem indiscutiblement lliures no
són només els que us han votat a
vosaltres o a ERC, som molts més”,
va dir Colau el dia que s’aliava impúdicament amb el PSC. Quan Manuel Valls va fer referència a la separació de poders, Forn va fer un
somriure irònic, i quan l’ex-primer
ministre francès es va atrevir a assegurar que a Espanya “no hi ha
presos polítics”, la renovada alcaldessa va haver d’intervenir per calmar els ànims del públic. Ahir qui
representava els indignats no era
precisament Colau.
Després de la foto “de família”, si
se’n pot dir així, a l’escalinata amb
Forn al costat del socialista Jaume
Collboni i de saludar fugaçment
Valls –que després va negar la mà a
Torra–, mentre els seus companys
regidors baixaven els esglaons per
anar-se’n al Palau de la Generalitat,
el dirigent de JxCat feia el camí
contrari, escales amunt, escortat
per policies de paisà, per sortir per
una altra porta i tornar a la presó,
en una de les imatges més colpidores de la jornada. El jutge li va impedir fer el tradicional passeig dels
nous edils de banda a banda de la
plaça de Sant Jaume a través d’un
ample passadís per ser rebut pel
president. Colau va entomar una
escridassada magna. Un grup de
grans estelades tapava el cartell
d’“alcaldessa” que portaven partidaris dels comuns, arraconats per
la multitud independentista, ofegats pel clam “Colau és un frau”.
“Quan acabi aquest acte tornaré
a Soto del Real”, va constatar Forn
com una bufetada de realitat. “Sense ajornament ni dilació”, havia dictat el Suprem. A les 21.19 hores la
Guàrdia Civil iniciava el trasllat des
de Brians 2 cap a Madrid. “M’emporto a la presó l’energia i el suport
que avui he sentit amb els vostres
crits al Saló de Cent i a la plaça de
Sant Jaume”, va piular el regidor.
Ahir trepitjava l’Ajuntament, que
va ser casa seva divuit anys. Tornava a Barcelona, però no tornava a
casa: “No sé quan podré tornar a
casa, però el que sí els garanteixo és
que, sigui on sigui, continuaré lluitant per la llibertat, la justícia, per
Barcelona i per Catalunya.” ■
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risc la convivència amb els
veïns”, i la facilitació de
l’accés a l’habitatge.

Foto de grup dels 27 nous regidors del ple de Girona. La ciutat ha passat de 25 a 27 edils per haver superat els 100.000 habitants ■ JOAN SABATER

Madrenas enceta un “mandat
complex” en minoria a Girona
a Celebra que s’hagi “respectat” el resultat i no s’hagi teixit un govern alternatiu, i insta tots els grups a
“allunyar-se de posicions rígides” per arribar a acords a La resta reafirma les seves apostes de pactes
Lurdes Artigas
GIRONA

Marta Madrenas (JxCat)
va ser reelegida ahir alcaldessa de Girona com a cap
de la llista més votada el
26-M, després que no hi
hagi hagut acord per teixir
un govern alternatiu, cosa
que va fer que ahir els regidors de cada grup votessin
el seu cap de llista. “M’hi
deixaré la pell. Seré l’alcaldessa compromesa, dedicada i dialogant que la ciutat necessita. Vull que Girona sigui la millor ciutat
de Catalunya, però sobretot que tots hi siguem protagonistes”, va remarcar
Madrenas en el seu discurs, en el qual va admetre
que serà un “mandat complex”, ja que només tindrà
un terç dels regidors del
ple. Per això va demanar a
tots els grups “allunyar-se
de posicions rígides” i treballar per acords que permetin avançar la ciutat:
“No és moment de retrets,
ni de dogmatismes, ni
d’actituds del tot o res. És
moment de respecte per

les opinions de cadascú, i
de treballar en positiu i de
sumar.”
La resta de caps de llista
també es van mostrar
oberts al diàleg pels grans
temes de ciutat, però alhora es van reafirmar en les
seves diferents propostes
de pactes, que en el cas de
Guanyem Girona (que
aposta per un bipartit amb
ERC i el suport extern del
PSC) i del PSC (que vol un
tripartit d’esquerres, amb
una alcaldia partida entre
ells i Guanyem) podrien
suposar si s’assolís l’acord
la presentació d’una moció de censura en els propers mesos. Una possibilitat que ara mateix es veu
llunyana pel vet d’ERC a
cap pacte amb el PSC pel
seu suport al 155. Els republicans proposen un tripartit independentista.
“Clara guanyadora”
Madrenas, que havia optat
des del 26-M per “la discreció”, com ella mateixa va
dir ahir, va opinar de les
sumes alternatives que
s’havien plantejat aquests
dies. Va celebrar que s’ha-

Record per a Puigdemont i la resta de presos i exiliats

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’alcaldessa, Marta Madrenas (JxCat), va voler tenir en
el seu discurs “un reconeixement immens” al president
Carles Puigdemont, que va
ser qui la va fer entrar en política ara fa vuit anys. “És un
amic i per mi també un referent, perquè malgrat la repressió que està patint, manté la dignitat de ser fidel a les
seves idees, igual que la resta

gi “respectat la proposta
més avalada per la ciutadania” i va considerar que
en un moment d’“evident
descrèdit de la política”,
aquesta és “la millor forma
de no trair l’esperit democràtic”. L’alcaldessa va
ressaltar que JxCat va ser
“la clara guanyadora” el
26-M, amb gairebé 13.500
vots, més de 5.000 vots
més que la segona i la tercera força, cosa que considera que “acredita un aval
clar” al seu model de ciutat. També va voler ressaltar el “suport homogeni en
la gran majoria de barris”,

de presos polítics i exiliats”,
va destacar. També Lluc Salellas, de Guanyem Girona, i sobretot Quim Ayats, d’ERC,
que va dedicar-hi l’inici del
seu discurs, van tenir un record pels presos i exiliats.
Els regidors de tots tres
grups, a més, van prometre el
càrrec “per imperatiu legal”
amb diverses fórmules de suport a la república. Des de

2015
CiU

10

ERC

4

JxCat van subratllar que “fidels al mandat” de la ciutadania seguien compromesos
“en la construcció d’una Catalunya lliure”; des de Guanyem, que ho feien “per poder servir el poble” però “sense renunciar als principis republicans ni al dret a la independència”, i des d’ERC, que
ho feien “fins a la constitució
de la república catalana”.

2019
CUP

4

PSC

4

JxCat
Cs

9

Guanyem
Girona

6

2

25

REGIDORS

PP

1

ja que van ser els més votats en 14 dels 24 barris de
la ciutat i segona força en 8
dels 10 restants.
Madrenas va subratllar
que en la campanya havia
quedat clar que “hi havia
molts punts d’acord” entre els diferents programes electorals, i va instar

PSC

6

ERC

4

Cs

27

2

REGIDORS

a tots a “explorar-los”. Va
enumerar una dotzena de
reptes estratègics per a la
ciutat, com ara el reforç de
l’àrea urbana, el procés de
municipalització de l’aigua, el projecte del futur
hospital Trueta, la reducció de l’atur, la gestió del
turisme “sense posar en

Discursos de l’oposició
Lluc Salellas, cap de llista
de Guanyem (candidatura
liderada per la CUP), va lamentar que ahir s’havia
“perdut una oportunitat
per iniciar un procés de
canvi en clau republicana i
d’esquerres” a la ciutat
“com ha passat a Tarragona, Lleida, Altafulla, Llagostera, Figueres, Calonge
o fa quatre anys va passar
a Salt”. Va subratllar, però, que ahir no es “tancava
cap porta” i va dirigir-se a
ERC per reclamar-li, un
cop més, un govern bipartit. Alhora Salellas es va
comprometre a fer “una
oposició crítica i constructiva”, i va posar a disposició de Madrenas la seva
proposta programàtica
com a punt de partida de
diàleg.
La socialista Sílvia Panque va reivindicar que Girona ha de tornar a ser
l’“única prioritat” dels
membres del ple i va criticar l’aposta de JxCat, ERC
i Guanyem de “continuar
amb Girona en la primera
línia de la política que es fa
al Parlament”. Va remarcar que aquesta és “la peça
primera” que està impedint un govern d’esquerres a la ciutat. I es va comprometre a fer una oposició responsable: “La nostra actitud no serà de cordons sanitaris ni sectarismes, no servirà mai per
bloquejar la ciutat, ni tampoc avalarà opcions de
canvi no inclusives.”
També el republicà
Quim Ayats, que va defensar de nou que “un govern
ampli” entre les tres forces
sobiranistes seria “el més
adequat”, va prometre
una “actitud constructiva” per trobar solucions de
consens davant d’“un ple
més fraccionat i sense clares majories” que fa que el
“diàleg sigui indispensable”. En aquest sentit va
subratllar: “Ni govern ni
oposició estem en disposició de fer monòlegs.”
Pel que fa a Daniel Pamplona, de Ciutadans, va
subratllar la seva “defensa
de l’europeisme davant
l’auge dels populismes i els
nacionalismes”, i va opinar que “a Girona els últims anys s’ha erosionat la
convivència”. Es va dirigir
a Madrenas per allargar-li
la mà “en temes de ciutat”,
però va avisar-la que seran
“exigents en l’aplicació de
les lleis”. ■
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Pellicer (Junts)
revalida el pacte
amb ERC i Ara Reus
a Llauradó (ERC): “He renunciat a l’alcaldia per un govern
en clau nacional” a Cs denuncia el jurament de regidors
2015
CUP
CiU

7

6

ERC-Més-MDC
Cs PSC Avancem-AM

4 4

2

PP

2

27

REGIDORS

Ara
Reus

2

M. Piulachs
BARCELONA

Carles Pellicer (JxCatJunts) serà alcalde per tercer mandat consecutiu en
obtenir ahir el suport dels
sis regidors d’ERC i els dos
d’Ara Reus. Aquest cop
governarà des de bon començament amb majoria

185965-1212746L

2019
JxCAT

7

PSC

ERC

6

6

Cs

3

CUP
AMUN
AMUNT

3

27

REGIDORS

Ara
Ar
Reu
Reus

2

absoluta, amb 15 vots (un
més dels que calien), i va
assegurar “la voluntat de
formar un govern de 15
regidors, ampli i estable, i
buscant consensos”.
La candidata d’ERC,
Noemí Llauradó, va afirmar que ha renunciat a
l’alcaldia “perquè no es pot
pactar amb partits que no

reconeixen que hi ha presos polítics i exiliats i que
no volen un referèndum”,
i per això “aposta per un
govern en clau nacional
com a vicealcaldessa”. El
portaveu del PSC, Andreu
Martín, i la de la CUP, Marta Llorens, van criticar durament Llauradó per no
haver donat suport a un
acord com el de Sant Cugat del Vallès i Figueres.
“Per primer cop s’ha decidit l’alcalde de Reus des
d’un despatx de Barcelona. Suposem que també
per pactes a la Diputació
i al Consell Comarcal. Vostè no és alcaldessa perquè

Carles Pellicer (JxCat-Junts), amb la vara d’alcalde, en obtenir els vots dels regidors d’ERC i
d’Ara Reus, ahir. Serà el seu tercer mandat consecutiu ■ ACN

no ha volgut [...]. La nostra
pàtria són les persones”,
va etzibar Martín a la líder
republicana, i Llorens va
lamentar “la falta de valentia de canvi que s’hauria pogut materialitzar”.
Abans dels parlaments,
els 26 regidors van prometre el càrrec. La líder de Cs,

Débora García, després de
la seva promesa, va denunciar que Montserrat
Vilella (JxCat), en fer al·lusió als presos polítics, els
d’ERC i “els que vindran”,
referint-se als tres de la
CUP, “no havia acatat la
Constitució” i va demanar
que se li tornés a exigir, re-

clam que la mesa d’edat
no va acceptar, ja que els
afegitons a la promesa són
acceptats pel TC. L’Orfeó
Reusenc va cloure l’acte
de constitució de l’Ajuntament amb Els segadors, i
dos dels tres regidors de Cs
van ser els únics que no es
van aixecar de la cadira. ■

|

14 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 16 DE JUNY DEL 2019

Pau Ricomà (ERC) posa fi a
12 anys de PSC a Tarragona
a El decisiu suport de la coalició En Comú Podem fa decantar la balança de la governabilitat en

favor dels republicans, auxiliats també per Junts i la CUP, en detriment del trident del 155
2015
PSC

9

2019
PP

4

ERC

4

Cs

4

CiU

3

PSC

7

ERC

7

Cs JxTarragona
4
3 EnComú
Podem

2

CUP

CUP

2

27

R E G I D O R S

ICV

1

M. Rovira
TARRAGONA

Pau Ricomà és el nou alcalde de Tarragona. No hi
va haver sorpreses d’última hora i ahir al saló de
plens es va confirmar un
pacte que s’havia gestat en
els darrers dies i que havia
aixecat polseguera: el candidat d’ERC va tenir durant la investidura el suport dels comuns, de
Junts per Tarragona i de
la CUP. D’aquesta manera, es posa fi a 12 anys de
govern del PSC a la plaça
de la Font i Ricomà esdevé
el quart alcalde de la ciutat
des de la recuperació de
la democràcia, després de
Josep Maria Recasens
(1979-1989), Joan Miquel
Nadal (1989-2007) i Josep
Fèlix Ballesteros (20072019). Aquest darrer, que
aspirava a la reelecció i
que va ser el candidat més
votat en les eleccions del
26 de maig, tot i que empatant en nombre de regidors amb Ricomà, assegura que no pensa abandonar el consistori i que té
previst ser el cap de l’oposició durant tot el mandat.
“Em comprometo a treballar per la llibertat dels
presos polítics i pel retorn
dels exiliats i exiliades”,
va manifestar Ricomà en
prendre possessió de l’acta de regidor. L’Ajuntament era ple a vessar, tant
el saló de plens com dues
sales que s’havien habilitat per seguir la sessió d’investidura, i hi van ressonar amb força els crits en
favor de la llibertat dels
presos polítics.
El nou alcalde és llicenciat en història i té 62
anys. Ha desenvolupat
una llarga carrera professional a l’antiga Caixa de
Tarragona, entitat que va
ser absorbida per Catalu-

2

27

R E G I D O R S

PP

2

nya Caixa i pel BBVA, i en
política ha capitalitzat la
resurrecció d’ERC a la ciutat. Fa només vuit anys,
els republicans van quedar sense representació al
consistori tarragoní. Accedeix a l’alcaldia al segon
intent. El 2015 la seva
candidatura va quedar a
tocar dels 6.000 vots i va
ser la tercera força, al darrere del PSC i Ciutadans.
El 26 de maig passat, la
llista dels republicans va
sumar 12.800 vots, un resultat que li permetia enfilar-se fins al segon lloc,
a menys de 500 vots del
PSC. Empat tècnic.
Festeig i disgust
El desenllaç quedava en
mans de la coalició En Comú Podem Tarragona.
Cobejats també pel PSC,
els comuns han admès haver rebut “moltes pressions” per influir en la seva decisió. Finalment,
han valorat “la voluntat
de canvi que ha manifestat la ciutat”, en paraules
de la seva portaveu, Carla
Aguilar. Ballesteros, que
fins fa uns dies deia que
era “optimista” de cara a
tancar un acord amb els
comuns, va canviar radicalment el seu discurs
l’endemà de l’assemblea
en què En Comú Podem
Tarragona va decidir, per
més del 90% dels vots, donar l’alcaldia a Pau Ricomà i posar fi al cicle socialista. El PSC va reaccionar
acusant la cúpula dels
comuns d’haver “manipulat” la votació. En concret, Ballesteros i la seva
número dos, Sandra Ramos, van denunciar públicament que havien ofert a
En Comú Podem un pacte
de govern formal, que no
va ser explicat a l’assemblea en què votaven les bases de la coalició.

Un cop assegurat el suport dels comuns, ERC ja
va començar a tocar l’alcaldia amb la punta dels
dits, perquè l’acord amb la
CUP i amb Junts per Tarragona, formació que lidera Dídac Nadal, fill de l’exalcalde convergent Joan
Miquel Nadal, era un fet.
La cupaire Laia Estrada va celebrar ahir l’adeu
de Ballesteros assenyalant que és un pas “per fer
fora la màfia” de l’Ajuntament. La CUP no renuncia a acabar-se integrant
en el govern d’ERC i els comuns. En aquest sentit,
Rubén Viñuales, el portaveu de Ciutadans, va declarar que Laia Estrada
serà, en realitat, “l’alcaldessa a l’ombra”.
Les dues regidores de
la CUP, i altres membres
de la formació anticapitalista que eren al saló de
plens, lluïen samarretes
amb el lema Fem fora la

Les frases

—————————————————————————————————

“Tots hem de tenir
part de protagonisme
en la transformació
de Tarragona”
Pau Ricomà
ALCALDE DE TARRAGONA
—————————————————————————————————

“Hem valorat la
voluntat de canvi
que ha manifestat
la ciutat”
Carla Aguilar
TINENTA D’ALCALDE DE TARRAGONA

Pau Ricomà i Carla Aguilar, tinenta d’alcalde, ahir després del ple ■ R. SEGURA / ACN

Cartipàs definit i Pere Aragonès entre el públic

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El vicepresident del govern,
Pere Aragonès, va ser al saló
de plens de l’Ajuntament de
Tarragona per ser testimoni
de com l’alcaldia anava a parar a mans d’un alcalde republicà, un fet que no es produïa des de feia 80 anys. El
nomenament de Pau Ricomà va tenir els vots dels set
regidors d’Esquerra, més el
suport dels tres de Junts per
Tarragona, els dos dels comuns i els altres dos de la
CUP. Ballesteros, per la seva
banda, només va sumar els
set vots del PSC, ja que Ciutadans i el PP van votar a fa-

vor dels seus respectius
candidats, Rubén Viñuales
i José Luis Martín.
Després de la proclamació de Ricomà, que es va fer
entre crits de “Tarragona, republicana!” al saló de plens,
el batlle sortint, Josep Fèlix
Ballesteros, es va apropar a
Pau Ricomà per felicitar-lo.
En el seu primer discurs
institucional, Ricomà va
allargar la mà a la resta de
grups –tant als que l’han votat com als que no, va emfasitzar– per trobar “espais de
treball compartit”. “Tarragona és de tothom i de ningú

alhora i, més enllà de les discrepàncies ideològiques,
tots hem de tenir la nostra
part de protagonisme en la
transformació de Tarragona”, va manifestar.
En espera de veure si la
CUP s’acaba sumant al govern, de moment el cartipàs
reserva per als comuns la
gestió de la cartera de Patrimoni Històric i la de Ciutadania i Serveis Socials, en què
es crearà una àrea de feminismes i LGTBIQ. La portaveu
dels comuns, Carla Aguilar
(33 anys), serà, també, la primera tinenta d’alcalde.

màfia, un eslògan que
han repetit periòdicament per referir-se a la necessitat d’un relleu a l’alcaldia de Tarragona. De
fet, la CUP va ser l’artífex
del descobriment del cas
Inipro de pagaments irregulars, un assumpte que
manté investigat judicialment Josep Fèlix Ballesteros i alguns dels seus collaboradors més directes.
Aquestes diligències,
així com el fracàs d’iniciatives que havien estat presentades com a projectes
estel·lars per part dels
socialistes, com és el cas
dels Jocs Mediterranis,
han acabat erosionant el
llegat del PSC i han impulsat “la voluntat de canvi”
esgrimida pels comuns.
“Tenim la tranquil·litat
de la feina feta”, va al·legar ahir Sandra Ramos,
erigida en portaveu del
PSC, i va reclamar al nou
govern que “no fraccioni
la convivència”. ■
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La frase

—————————————————————————————————

“La meva intenció
és governar des de
la centralitat política,
el diàleg i des de la
defensa dels drets
i les llibertats”
Miquel Pueyo PAER EN CAP

La xifra

—————————————————————————————————

51,52%

és el percentatge de vots
dels partits que negocien formar govern (ERC, Junts i Comú). L’oposició suma el 39,5%

Els protagonistes del canvi a Lleida: Antoni Postius (JxCat), Sergi Talamonte (Comú de Lleida) i Miquel Pueyo (ERC), amb la diputada Marta Vilalta (ERC) ■ PAERIA

Miquel Pueyo (ERC) lidera
un canvi històric a Lleida
a El nou alcalde independentista posa fi a 40 anys de domini del PSC a la Paeria a ERC inicia el

mandat amb el suport de JxCat, que s’incorporarà al govern, i del Comú de Lleida, que ho estudia
2019

2015
PSC

8

CiU

Cs

6

4

ERC-AM
3 Crida-CUP

2

ERC-AM

7

PSC

7

JxCat

6

27

R E G I D O R S

PP

2

David Marín
LLEIDA

Ha arribat el canvi a Lleida. I ho fa de la mà d’un filòleg de tarannà amable i
tranquil que ha posat fi a
quatre dècades de domini
del PSC a l’Ajuntament de
Lleida. Miquel Pueyo, nascut a Lleida fa 61 anys, va
assumir encapçalar la
candidatura d’ERC uns
mesos abans de les eleccions, per sorpresa, en un
moment incert per al partit a Lleida, que no trobava
prou acord per a un cap de
llista i finalment li ho van
oferir a ell com a opció de
consens. No entrava en els
seus plans vitals, retirat
llavors de l’activitat pública després d’haver exercit
càrrecs de manera intermitent al llarg de la seva
carrera –va ser director de

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3

Comú
de Lleida

Comú
de Lleida

2

La “singularitat lleidatana”: ERC, JxCat i el Comú

Cs

2

27

R E G I D O R S

PP

2

l’Institut d’Estudis Ilerdencs, després diputat
d’ERC entre 1988 i 1995,
director de Política Lingüística, i delegat del govern català a Lleida entre
2007 i 2011–. Des de llavors s’havia apartat de la
política activa i vivia bolcat en la seva feina com a
professor a la UdL i en la
seva família.
Els electors, però, l’han
situat ara com el cap de la
llista més votada, tot i que
empatat a regidors amb el
PSC, i Pueyo va poder agafar ahir el bastó de paer en
cap després de rebre el suport de la majoria absoluta
del ple: el seu partit,
JxCat, i el Comú de Lleida.
El president del Parlament, Roger Torrent, i
l’expresident Ernest Benach i l’exconseller Joan
Manuel Tresserras el van

De la investidura del 2015 a la
del 2019, Lleida ha passat de
ser el laboratori d’una entesa
estable a Catalunya entre el
PSC, Cs i PP, a convertir-se en
la sala de proves d’una col·laboració estreta entre ERC,
JxCat i l’espai dels comuns:
un tripartit entre independentistes i l’esquerra sobiranista no independentista que
resulta molt llunyà en altres
ciutats i al Parlament. ERC i
JxCat ja tenen molt encarrilat
l’acord per compartir govern

a la Paeria, i el Comú de Lleida es mostra obert a entrar-hi
si els pròxims dies culminen
les negociacions a tres bandes amb la incorporació de
polítiques d’esquerres i de
transparència. “Si aquest govern es concreta constituirà
una singularitat lleidatana,
però quan observem el model
predominant en moltes societats europees, sobretot en
els països escandinaus, estic
segur que tindrà l’avantatge
de ser més representatiu de

la voluntat de la ciutadania”,
va dir Miquel Pueyo.
L’aliança entre ERC, JxCat
i el Comú s’explica, sobretot,
per la inèrcia dels darrers dos
mandats, en què els grups de
l’oposició catalanistes i d’esquerres van fer pinya (també
amb la CUP, a qui tot i quedar
fora del consistori Pueyo va
citar i s’hi va obrir a arribar a
acords) contra les polítiques,
els pactes i les formes de governar d’Àngel Ros, l’anterior
paer en cap.

acompanyar en el ple.
“El meu objectiu serà
governar des de la centralitat”, va anunciar en el
seu primer discurs com a
paer en cap, teixint aliances estretes, això sí, amb
els qui estiguin d’acord
“amb els valors republicans, la llibertat dels presos polítics i exiliats i d’un
referèndum com a sortida
al conflicte entre Catalunya i Espanya”, unes opcions que, va recordar
Pueyo, reben el suport del

80% de la societat.

violència policial de l’1
d’octubre a Lleida.
Durant els pròxims dies
ERC i JxCat concretaran
el programa per governar
junts la ciutat –una opció
que des dels dos partits ja
es dona gairebé per feta–, i
buscaran també la incorporació del Comú de Lleida, possibilitat que aquest
grup no descarta. La portaveu del Comú en el ple
d’investidura, Elena Ferré, va dir que tant si el seu
grup és al govern com si no

Presos i 1 d’octubre
Una mostra d’aquesta nova orientació va ser l’anunci de Pueyo de la que serà
la seva primera iniciativa
al capdavant de la Paeria:
portar al ple “un seguit de
mesures
relacionades
amb la situació de les persones encausades, empresonades o exiliades per
motius polítics, a l’Estat
espanyol”, i una comissió
extraordinària sobre la

hi és, empenyeran per fer
realitat “un canvi honest i
valent” a la Paeria.
El líder de JxCat, Antoni Postius, va celebrar “la
nova etapa històrica”, on
espera que la Paeria es
guiï ara pels “valors republicans” i contribueixi a
“fer realitat el mandat de
l’1 d’octubre”. “De moment ens hem centrat en
el programa de govern i el
model de ciutat, que és el
més important, i les funcions que farem cadascú
es decidiran després”, va
dir després del ple.
La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va recordar que “per primer cop
des de la guerra civil, Lleida tindrà un alcalde republicà”. Freixanet es va iniciar en política amb el
PSC, partit que va deixar
pel seu el gir antisobiranista del 2014, i tot indica que
serà una de les paers fortes del nou govern.
Ara des de l’oposició, el
fins ara paer en cap Fèlix
Larrosa (PSC) va oferir a
Pueyo la col·laboració del
seu grup, en un discurs
elegant on, això sí, va reivindicar la tasca “amb encerts i errors, però sobretot amb molts encerts”,
dels governs socialistes, i
va avisar que la seva oposició serà “constructiva, però molt vigilant”. També
va allargar la mà a acords i
projectes de ciutat el portaveu del PP, Xavier Palau, amb qui els populars
han posat a Lleida una veu
centrista i oberta al diàleg.
El discurs dur el va fer la
portaveu de Cs, Ángeles
Ribes, que va començar i
acabar amb la lectura de la
Constitució
espanyola
mentre una multitud que
seguia el ple des de la plaça
de la Paeria cridava “llibertat presos polítics”.
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elogiar Ballart per haver
renunciat a l’alcaldia per
l’aplicació de l’article 155,
va allargar la mà a pactes
de ciutat amb el govern i
va assegurar: “Assumeixo
amb resignació i indignació que el reglament no em
permet prendre possessió
del càrrec per al qual
m’han votat i prenc la decisió serena de renunciar
al càrrec assignat.” De fet,
la llei permetia que ahir
es constituís la corporació
sense la seva presència,
cosa que va provocar la
queixa de Ciutadans (Cs),
i podria haver estat una

espècie de regidor latent,
sense tots els drets, i sense
tots els deures. Sàmper
va deixar clar que plegava
perquè, tot i estar en l’època de les telecomunicacions, que li haurien pogut
permetre la participació
telemàtica, no tindria “el
contacte físic amb la ciutadania que tindrà Lluís”.
Disset mesos després
Ballart, doncs, va recuperar l’alcaldia disset mesos després d’haver plegat
i només tretze després
d’haver format un nou
grup polític, Tot per Ter-

rassa. El nou alcalde va
rebre els vots del seu grup
i d’ERC, mentre que l’exalcalde socialista Alfredo
Vega, els set del seu grup;
Javier González, els tres
de Cs, i Sàmper va votar
en blanc. Ballart, en el seu
primer discurs, va assegurar: “L’amor per la ciutat
serà la base del nostre govern. Terrassa ha fet la
revolució de les persones,
sense mirar colors polítics, i aposta per una ciutat transversal.” “El terrassenquisme ens ha mogut”, va sentenciar.
El nou govern, que preveu presentar el cartipàs
dimarts, tindrà, almenys,
dues noves regidories específiques, de Benestar
Animal i Rieres, segons
va anunciar ahir Ballart.
L’alcalde també va assegurar que demanarà l’eliminació del peatge de les
Fonts, que Terrassa passi
a ser per fi part de la zona 2
de l’àrea del transport
públic i que lideri la nova
Àrea Vallès.
Vega, que havia intervingut abans, va fer un
discurs en què va anunciar una oposició dura i va
assegurar: “TxT i ERC no
són pas canvi; vostè [a Ballart] és el regidor amb
més antiguitat d’aquesta
sala i vostè [al líder d’ERC,
Isaac Albert] és la quarta
vegada que es presenta.”
L’exalcalde també va assegurar que li hauria agradat que “la campanya de
Ballart hagués estat diferent”. “Vostè no ha anat
a cap debat, i la democràcia es basa a debatre”, va
assenyalar.
Els que no van assistir
a l’acte d’ahir, contràriament al que havia passat
en la resta de sessions,
van ser els exalcaldes socialistes Manuel Royes i
Pere Navarro. ■

TORTOSA

TONA

CERVERA

GELIDA

Monterde (Som
Poble), batlle de
Sort en minoria

Roigé (JxCat) es
manté alcaldessa
de Tortosa

Junts per Tona
planta el ple
de constitució

Augé (JxCat), paer
en cap de Cervera
amb el PSC i SIF

ERC desbanca el
PSC amb un acord
de tota l’oposició

Raimon Monterde va ser investit alcalde de Sort gràcies
als vots dels cinc regidors de
la seva formació, Som Poble, i
l’abstenció dels dos de JxCat.
El pacte entre les dues formacions permetrà a Monterde
governar en minoria. L’acord,
a més, s’amplia al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, on
Som Poble té dos consellers,
que s’abstindran en la votació
i així JxCat, amb set, n’obtindrà la presidència. ■ ACN

Meritxell Roigé (JxCat), alcaldessa de Tortosa (Baix Ebre)
des del 2018, continuarà al
capdavant d’aquest govern
amb el suport d’onze regidors
del seu partit i d’ERC. Els republicans, a través del seu
candidat, Xavier Faura, van
descartar fa uns dies rebre el
suport del PSC per aconseguir un govern alternatiu d’esquerres a la ciutat i també de
repetir coalició amb Junts,
com l’últim mandat. ■ ACN

Els integrants de Junts per
Tona no es van presentar al
ple de constitució de l’Ajuntament com a protesta. La candidatura, encapçalada per Josep Salom, alcalde els últims
dotze anys, va guanyar les
eleccions 26-M, però un pacte
entre els quatre regidors d’Aixequem Tona i els tres d’ERC
l’ha desbancat. Els regidors
de JxCat prendran possessió
del càrrec en el pròxim ple
municipal. ■ REDACCIÓ

Ramon Augé (Junts per Catalunya) va ser escollit nou paer
en cap de Cervera amb els
vots del PSC i de la formació
independents SIF. El republicà
Joan Santacana, que va obtenir sis vots darrere dels set
d’Augé, va declarar que s’han
sentit “enganyats” per les negociacions mantingudes amb
els membres de JxCat. A Cervera, Esquerra va ser la força
guanyadora de les eleccions
municipals. ■ ACN

Un acord entre tots els partits
de l’oposició a l’Ajuntament de
Gelida (Alt Penedès) va desbancar el PSC de l’alcaldia,
que Lluís Valls ha liderat els
darrers dotze anys. L’entesa
entre ERC (4 regidors), Primàries (1), En Comú-Guanyem
(1) i la CUP (1) va servir per investir ahir la republicana Lluïsa Llop superant just el llindar
de la majoria absoluta. El PSC
queda a l’oposició tot i haver
guanyat les eleccions. ■ ACN

Ballart trenca amb 40 anys
de governs del PSC a Terrassa
a El nou alcalde, independent, defensa que “l’amor a la ciutat” serà la base del seu executiu a El PSC li
retreu que és el polític amb més antiguitat al consistori a L’exiliat Lluís Puig presenta la renúncia
Joan Rueda
TERRASSA

Des de l’any 1979 s’han
disputat onze eleccions
municipals. A Terrassa, el
PSC n’ha guanyat deu, cosa que ha suposat 40 anys
d’alcaldies socialistes. Això és el que va trencar ahir
Jordi Ballart, que va ser alcalde socialista en el mandat passat, però que va plegar i va estripar el carnet
del partit al·legant que discrepava del suport que
la formació havia donat
al 155. Ballart va aconseguir, en una fita històrica
per a un partit independent en una gran ciutat,
deu regidors en les eleccions del 26 de maig, i ahir,
gràcies al suport dels cinc
edils d’ERC, va assolir la
majoria absoluta necessària per ser investit alcalde
en la primera volta.
El ple de Terrassa, però,
es va constituir només
amb 26 dels seus 27 regidors, ja que el que va ser
cap de llista de Junts per
Terrassa i conseller a l’exili, Lluís Puig, hi va renunciar mitjançant una carta
que va llegir l’actual regidor Miquel Sàmper. Junts
va col·locar un llaç groc al
seient que hauria hagut
d’ocupar Puig, i Sàmper va
llegir la carta en què Puig
anunciava que renunciava
a ser regidor. El grup farà
oficial la renúncia en els

propers dies davant del
consistori, i la número 3
de la formació, la presidenta de l’Associació Catalana
pels Drets Civils i dona del
pres polític Josep Rull, Meritxell Lluís, serà qui el
substituirà. El que no queda tan clar és si Lluís serà

SORT

Jordi Ballart, amb la vara, després de rebre els vots necessaris per proclamar-se alcalde de Terrassa ■ ACN

2015
PSC

9

Terrassa ERC
en Comú
4 CiU

6

3

2019
Tot per
Terrassa

C’s

PSC

7

3

Junts
per
Terrassa

CUP

1

27

5

C’s

10

3

REGIDORS

ERC

PP

1

27

REGIDORS

2

la portaveu del grup com
defensa una part del partit
o si Sàmper, el cap de llista
del 2015 i qui va aturar la
moció de censura d’ERC i
els comuns contra el PSC
del mandat passat, continuarà en aquest càrrec.
En la seva carta, Puig va

Meritxell Roigé, alcaldessa
de Tortosa ■ ACN
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L’alcalde, Àlex Pastor (PSC), rep la felicitació d’Oriol Lladó (ERC), amb Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) al fons ■ JUANMA RAMOS

Un acord ‘in extremis’ barra
el pas d’Albiol a l’alcaldia
a El socialista Àlex Pastor és reelegit a Badalona gràcies al suport de les altres forces d’esquerra i
de JxCat a La partida no ha finalitzat per a GBeC-ERC, que continua reclamant l’alcaldia dos anys
2015
PP

10

2019

Guanyem PSC ERC
Badalona 4 3

5

PP

ICV-EUiA

2

11

GBeC-ERC

7

Cs

1

Sara Muñoz
BADALONA

Mai en la història de Badalona s’havia viscut un ple
d’investidura tan tibant.
Instants abans de l’inici,
es desconeixia el nom del
nou alcalde o alcaldessa.
Finalment, en un acord segellat quan ja es complia el
temps reglamentari, la coalició integrada per Guanyem Badalona en Comú i
ERC va decidir no presentar Dolors Sabater a la investidura i cedir els vots al
socialista Àlex Pastor, que
també va sumar el suport
d’En Comú Podem i JxCat.
El pacte in extremis perseguia un gran fi: barrar el

6

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Bcomú
Podem

2

CiU

2

27
REGIDORS

Les frases

PSC

27

REGIDORS

JxCat

1

pas al model que representa el popular Xavier García
Albiol, guanyador de les
eleccions, que durant tot
el matí es va imaginar a si
mateix amb la vara d’alcalde a la mà.
Les negociacions en el
front de les esquerres van
vorejar el límit del que
és imaginable. Divendres,
GBeC-ERC va anunciar
que no votaria Pastor. Albiol era alcalde virtual. Durant el ple, la tensió es podia tallar amb un ganivet.
Les cares de molts regidors eren un poema. Les
del PP reflectien decepció
en veure com el partit, i el
títol, se’ls escapaven en la
darrera jugada. Les dels

“Des del PSC ens
deixarem la pell per
governar per a tothom
i per escoltar
tothom”

“Els socialistes
han mantingut un
xantatge lamentable.
La negociació
continua oberta”

“El PSC no ens
enganyarà dos cops.
Que no vinguin a
buscar-nos perquè
no ens trobaran”

Àlex Pastor

Dolors Sabater

Xavier García Albiol

ALCALDE DE BADALONA (PSC)

REGIDORA DE GBEC-ERC

REGIDOR DEL PP

Molts interrogants al voltant del nou Ajuntament

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Després de la moció de censura aprovada pel PP, Cs i el
PSC, els socialistes van haver
de governar la quarta ciutat
de Catalunya amb tres regidors. Fer-ho amb sis, els que
tenen ara, ho veuen com un
repte abastable. Això no obstant, un govern més ampli
garantiria més estabilitat.
El PSC mirarà de sumar les
dues regidores d’En Comú
Podem. La majoria absoluta,
però, només la hi pot donar
GBeC-ERC, que durant les

negociacions va plantejar diversos escenaris que implicaven governar plegats. Ahir,
la coalició d’esquerres va ser
molt crítica amb la bancada
socialista. Sabater va parlar
de “xantatge lamentable”.
El punt de partida no és el desitjat per garantir la governabilitat i l’avenç de la ciutat.
GBeC-ERC (caldrà veure si es
mantenen units quatre anys)
té el poder de condicionar les
votacions en el ple. Ahir, Pastor va admetre que hi ha al-

tres escenaris oberts. Sap
també que una moció de censura contra els socialistes és
inviable. L’haurien de pactar
Albiol i Sabater.
Un altre interrogant que
deriva del ple d’ahir fa referència al futur d’Albiol. L’esquerra confia que evitant que
governi enterra el fenomen
que suposa el líder del PP. Albiol, que ahir va desaparèixer
tot just acabar el ple, no ha revelat si passarà quatre anys
a l’oposició o té altres plans.

regidors de GBeC-ERC, la
responsabilitat de barrar
el pas a la dreta “feixista
i corrupta” però també
d’haver de pagar el preu
de facilitar l’alcaldia al
mateix partit que l’any
passat els va expulsar del
govern amb una moció de
censura. En Comú Podem
i JxCat es van adherir,
també en el darrer sospir,
a l’acord col·lectiu per proclamar Pastor alcalde.
La investidura del candidat socialista només és
un dels primers episodis
d’un serial que es preveu
enrevessat. El vot de Guanyem i ERC no serà gratuït. Si el van cedir va ser a
canvi de mantenir oberts
tots els escenaris que van
plantejar al PSC durant la
negociació i que els socialistes no van voler escoltar. Guanyem i ERC persegueixen el repartiment de
l’alcaldia amb els socialistes. Dos anys per banda.
Els socialistes ja saben què
és governar en minoria,
però ara es podrien trobar
davant una coalició disposada a tancar totes les línies de suport si el PSC no
accedeix als seus plantejaments. Albiol va deixar
clar que, al PSC, ni aigua.
En aquest context, qualsevol aprovació al ple pot
ser un calvari. Començant
pel nou cartipàs, el primer
tràmit important que s’ha
de tirar endavant. ■
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Farrés recupera Sabadell
per al PSC, “però no per
barallar-se amb ningú”
a L’alcaldessa i la candidata de Podem necessiten escorta policial per sortir
de l’ajuntament a L’ombra del cas Mercuri es fa palpable dins i fora del ple
2015
5

4

JxCat engega el
mandat a Manresa
i ERC l’acabarà

2019

PSC-CP UxC ERC-AM Crida CiU Cs

4

4

PSC-CP

4 3

10

ERC-AM

7

27

PP

27

1

SABADELL

Tot i que ERC va intentar
fins a l’últim moment formar un govern alternatiu i
que el seu alcaldable, Juli
Fernàndez, va insistir que
les ciutats “no poden ser
neutrals, sinó un actiu a
favor de l’autodeterminació i en l’aposta per la República Catalana”, no va
haver-hi sorpreses ahir a
Sabadell. La socialista
Marta Farrés es va convertir en la primera dona alcaldessa de la ciutat amb
l’únic vot de la candidata
de Podem, Marta Morell.
Amb 11 vots, Farrés va recuperar Sabadell per al
PSC després de quatre
anys amb un quadripartit
d’ERC, la Crida, Unitat pel
Canvi i Guanyem. El que
havia estat alcalde fins
ara, Maties Serracant(Crida) va retirar la candidatura en benefici d’ERC,
que es va quedar amb 10
vots, a quatre de la majoria
necessària per desbancar

Cs

3

3

2

Virtudes Pérez

3

JxSabadell

Guanyem

REGIDORS

Crida

REGIDORS

Podem

1

la llista més votada. Junts
per Catalunya i Ciutadans
es van votar a si mateixos.
L’ombra del cas Mercuri, pel qual està imputat
l’exalcalde Manuel Bustos, va estar present tant
dins com fora de l’Ajuntament. I no només en boca
de l’oposició, com quan
Serracant va recordar que
Farrés havia governat
amb Bustos durant onze
anys i va expressar la seva
voluntat de fer una “oposició combativa” per evitar
“un retorn a les males
pràctiques del bustisme”.
Els mateixos socialistes
van voler fer autocrítica.
El número 2, Pol Gibert,
va recordar que el 2015
havien estat “castigats pel
cas Mercuri i per la crisi”.
“El partit ha fet una reflexió i ha optat pel canvi i
l’obertura de la mà d’una
nova generació”, va dir.
I la ja alcaldessa Marta
Farrés ho va resumir amb
una declaració d’intencions: “Jo no he arribat per
barallar-me amb ningú”,

Valentí Junyent serà l’alcalde de Manresa només durant un
any i després cedirà el testimoni a Marc Aloy ■ ACN

Redacció
MANRESA

Part dels congregats ahir a les portes de l’Ajuntament ■ ACN

va afirmar després d’un
discurs marcadament feminista en què va enumerar algunes dones que
l’han precedit, sense incloure-hi la sabadellenca
Carme Forcadell, regidora
d’ERC als anys 90, i que sí
va ser recordada, com la
resta de polítics empresonats, pels republicans i per
Junts per Catalunya.
El discurs de Farrés, interromput un instant
quan un home va accedir
al ple per demanar la llibertat dels presos polítics,
no va fer canviar d’opinió
les 150 persones congre-

gades a la porta de l’ajuntament amb pancartes en
defensa dels presos polítics, contra el 155 i denunciant el pacte. “Fora corruptes”, “Morell ens has
venut a la màfia”, entre les
consignes.
Hi va haver moments
de tensió extrema. Les
dues Martes i els regidors
de Ciutadans van necessitar escorta policial per sortir del consistori i a la tarda l’Ajuntament va condemnar “els fets violents” i
va denunciar que una diputada de Ciutadans havia estat agredida. ■

Valentí Junyent (JxCat)
tornarà a ser alcalde de
Manresa, tot i que només
durant un any. Aquest és
el resultat del pacte que
ERC, guanyadora de les
eleccions, ha subscrit amb
Junyent i que farà que en
dotze mesos el republicà
Marc Aloy agafi el relleu
fins a final de mandat.
Aquesta és la primera vegada a la història que hi ha
una alcaldia compartida a
la capital del Bages. L’oposició la formaran el PSC
(4), la CUP (3) i Cs (1).
En el seu discurs, Junyent va assegurar que,
tot i saber que serà per a
un mandat curt, entoma
l’encàrrec “amb la mateixa il·lusió i la mateixa empenta de sempre”. En el
moment de signar l’acord,
Junyent ja havia deixat
clar que, un cop hagi acabat l’any com a alcalde,
continuarà al govern com
a primer tinent d’alcalde,

però ahir va deixar més
obert el seu futur. Aloy
va qualificar el gest d’inèdit i generós, i va assegurar que el procés per assolir l’acord amb JxCat ha estat “llarg i costós”. “Ens ha
costat Déu i ajuda arribar
fins aquí”, va assegurar.
El portaveu socialista,
Felip González, va posar
sobre la taula l’acord entre
ERC i JxCat, i va subratllar que “es fa estrany investir un alcalde amb data
de caducitat”. “Els votants
ja ho jutjaran”, va concloure, i hi va afegir que espera
que “les ferides obertes
per la discòrdia” entre
Junyent i Aloy per decidir
qui exerceix finalment
l’alcaldia “no les pagui la
ciutadania”. Roser Alegre,
de la CUP, va posar en
dubte que l’acord entre les
dues formacions doni resposta a la voluntat de la
ciutat. Per la seva banda,
Andrés Rojo (Cs) es va reivindicar com l’únic garant
del constitucionalisme al
municipi. ■

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

S. COLOMA GRAMENET

SANT VICENÇ DELS HORTS

Núria Marín (PSC) alça la
vara per tercera vegada

Parlon (PSC)
revalida el càrrec
d’alcaldessa

Cs fa alcalde Comino (PSC)
al poble de Junqueras

Núria Marín va ser reelegida
alcaldessa de l’Hospitalet de
Llobregat en el ple de constitució del consistori. Marín va
alçar la vara de l’alcaldia per
tercera vegada consecutiva, i
aquest cop fent valer la majoria absoluta obtinguda pel
PSC en les municipals del
26-M i que havia perdut el
2011. La majoria es va visibilitzar al ple amb els seus 14 regidors dels 27 electes. En ser
proclamada alcaldessa, Marín

La socialista Núria Parlon va
revalidar ahir el càrrec com a
alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet per tercera vegada consecutiva i després de
guanyar amb una majoria absoluta de disset regidors. Parlon va allargar la mà als altres
grups per elaborar junts un
pla d’acció municipal. Van
prometre l’acta tres regidors
d’ERC, que entra per primer
cop, quatre de Cs i tres d’En
Comú Podem. ■ ACN

Miguel Comino (PSC) va ser
elegit ahir alcalde de Sant Vicenç dels Horts, el poble del líder d’ERC, Oriol Junqueras,
amb el suport de Cs, i va arrabassar l’alcaldia a la republicana Maite Aymerich. Comino, que va ser el candidat més
votat el 26-M però va empatar
a vuit regidors amb Junts per
Sant Vicenç –coalició on hi
era ERC—, va ser investit batlle per majoria absoluta gràcies a l’acord de governabilitat

va lamentar que la “greu crisi
institucional” pel conflicte polític a Catalunya esquitxi la
política municipal i va fer una
crida a tots els grups a “mantenir la convivència i el diàleg”.
I es va comprometre a “continuar parlant amb tothom”, tot
i que ara governarà en solitari.
Del total de 27 regidors, 13
són dones. I a banda dels
membres del PSC hi ha: 5
d’ERC; 4 de Cs; 3 d’En Comú
Podem i 1 del PP. ■ ACN

L’alcaldessa colomenca,
Núria Parlon, ahir ■ C.S.

entre socialistes i Ciutadans,
que entrarà al govern local el
2020. Cs, que va obtenir tres
regidors, era l’únic partit que
tenia la clau de la majoria absoluta, atès que l’altra formació amb representació, Sant
Vicenç en Comú, va aconseguir dos regidors. El nou alcalde va apel·lar a la neutralitat
institucional i va demanar que
l’Ajuntament deixi de ser “una
trinxera i sigui un paraigua per
a la convivència”. ■ ACN
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Les esquerres tornen a deixar
fora el PP a Castelldefels
a Per segon cop, Manuel Reyes serà a l’oposició tot i encapçalar la força més votada a L’alcaldessa

socialista, Maria Miranda, suma amb Movem i ERC i es compromet a treballar per tota la ciutat
Movem

2015
PSC
PP

4

ERC

4

3

2

CiU

2

25

REGIDORS

M. Membrives
CASTELLDEFELS

La història es va tornar a
repetir ahir a Castelldefels. Tot i que el PP va ser la
força més votada, els seus
regidors es quedaran a
l’oposició durant aquest
mandat. La socialista Maria Miranda va ser escollida alcaldessa amb els vots
dels representants de Movem En Comú Podem i

4

PSC

CsPot

2

8

Movem

2019

Cs

PP

6

ERC

4

JxCat

1

8

Cs

2

25

REGIDORS

ERC, que governaran plegats, tal com va es va
anunciar divendres, amb
una còmoda majoria de catorze regidors. El pacte
d’esquerres és una reedició del de l’anterior mandat, però en aquesta ocasió Miranda no haurà de
compartir l’alcaldia amb la
candidata de Movem, Candela López, ja que el PSC
va obtenir sis regidors i els
comuns es van quedar

Els 25 regidors que formen el ple municipal de Castelldefels amb l’alcaldessa, Maria Miranda,
del PSC, al centre de la imatge presa ahir a la porta de l’ajuntament ■ ACN

amb quatre, com ERC.
El ple es va viure a la plaça amb més tranquil·litat
que ara fa quatre anys,
quan les protestes dels seguidors del PP van crispar
l’ambient. Un cop feta la
votació i amb l’alcaldessa
ja escollida, Manuel Reyes
va lamentar la situació, va
recordar que era el tercer
cop que s’havia presentat
a les eleccions i les havia
guanyat, i va acusar els
partits d’esquerra de ferse “trampes al solitari” i
confegir un pacte “que no
ha votat ningú”. Tot i això,
va remarcar la seva disposició a donar suport al govern “quan presentin propostes bones”.
L’alcaldessa va recordar que cap candidatura
havia obtingut la majoria
absoluta i va elogiar el pacte segellat “prescindint de
les sigles i en benefici de
l’interès comú”. Maria Miranda es va comprometre
a treballar per tota la ciutat, va allargar la mà als
grups de l’oposició i va assegurar que recordarà a
les altres administracions
quines són les necessitats
del municipi. ■
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Suspenen deu hores el ple,
a Santa Coloma de Farners
a Les protestes pel pacte entre JxCat i el PSC fan ajornar la sessió a Un nou acord que inclou els
independents preveu el relleu a l’alcaldia de Junts i ERC a La germana de Torra retira el seu retrat
Jordi Nadal
SANTA COLOMA DE FARNERS

Un ple de constitució convuls es va viure ahir a Santa Coloma de Farners. Tan
convuls que es va haver
d’ajornar fins a deu hores
per escollir el nou alcalde.
Al migdia només es va
aconseguir que els regidors prometessin el càrrec
–quasi tots seguint la consigna de l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI)– perquè després es va entrar en una
discussió entre regidors –i
també el públic– sobre el
pacte anunciat divendres
entre JxCat (cinc regidors), el PSC (dos regidors) i Independents de la
Selva (dos regidors) que
desbancava del govern
ERC (sis regidors). L’altre
grup és la CUP, que té dos
regidors.
Va ser un ple caòtic,
amb continuades interrupcions del públic, que en
bona part es mostrava indignat per l’acord de JxCat
amb “els del 155”, en al·lusió als socialistes.
La trucada del president
Enmig de la cridòria, un
cop tots els regidors havien promès el càrrec, va
demanar la paraula la número dos d’ERC, Carme
Dilmé, per “interpel·lar directament Junts per Catalunya”. Va recordar-los el

Cartells de protesta dels veïns contra el pacte de JxCat i Independents de la Selva amb el PSC,
i amb imatges dels presos polítics i exiliats ■ DAVID RUEDA / AJ. DE SANTA COLOMA FARNERS

context polític del país,
amb presos polítics i exiliats, i va recriminar-los
que en aquesta situació
volguessin pactar amb el
PSC. Un pacte que va qualificar “de la vergonya”. Va
recordar que Santa Coloma és el poble del president Torra i va explicar
que el president els havia
trucat divendres a la nit
per demanar-los “sisplau
que aturéssim el pacte”.
Hi va afegir que tenia
constància que també havia trucat als de JxCat per
demanar-los el mateix.
Més tard, el cap de llista
d’ERC i alcalde en funcions, Joan Martí, va intervenir per proposar a JxCat

repartir-se el mandat, dos
anys per a JxCat i dos anys
per a ERC, recollint la petició del president. El regidor d’Independents, Pep
Prat, va assegurar que ells
havien ofert a Torra “les
[seves] cadires per una entesa entre Esquerra i
Junts”.
La resistència de JxCat
La proposta d’ERC va ser
molt aplaudida pel públic
en general –tot i que contestada per alguna persona, però de manera aïllada–. Un cop la regidora
d’ERC va acabar la seva intervenció, va prendre la
paraula l’alcaldable de
JxCat, Susagna Riera, que

va menystenir la importància del president de la
Generalitat, que és de la
seva mateixa coalició, en
la decisió: “El president
Torra en cap moment ens
ha fet costat. Ni durant la
campanya ni en les negociacions”, va dir, i va afirmar que ella representava
el president Puigdemont,
que els havia dit –va assegurar– que el president
Torra “no mana a Santa
Coloma”. En protesta per
aquests comentaris, Montse Torra, germana del president, va despenjar el retrat del cap del govern català de la sala de plens.
Dilmé va proposar a la
resta de regidors aturar el

ple “uns minuts” per buscar una solució. Aquesta
idea va ser àmpliament
avalada pel públic assistent. Algunes persones
van demanar “sisplau” a
JxCat i ERC que es reunissin per tancar un acord entre ells. La primera proposta va ser fer el ple dilluns,
però en vista de la negativa
d’alguns regidors es va parlar de diumenge i finalment es va acordar –després d’una votació amb
quinze vots a favor, un en
contra (el número dos del
PSC) i una abstenció (la
cap de llista del PSC)– continuar el ple a les deu del
vespre. La CUP va dir que
l’acord tindria el seu vistiplau, perquè la seva única
línia vermella, va dir la portaveu, Sylvia Barragan, no
era JxCat, tot i les diferències ideològiques, sinó “els
del 155”.
La nova alcaldessa
El ple va continuar al vespre, amb un nou pacte sobre la taula. L’acord entre
ERC, JxCat i els independents preveu que els dos
primers s’alternin a l’alcaldia, amb dos anys per a cada grup. Riera va ser escollida nova alcaldessa ahir
al vespre, mentre que
Martí ho serà a partir del
2021. L’acord va tenir
tretze vots a favor i la CUP
i el PSC es queden a l’oposició. ■

Montse Venturós, ahir en
el ple de Berga ■ ACN

Venturós,
alcaldessa
després de la
inhabilitació
Redacció
BERGA

Montse Venturós (CUP)
ha recuperat la vara d’alcaldessa de Berga. Després de ser inhabilitada
mig any per no haver retirat l’estelada del balcó municipal, Venturós torna a
encapçalar l’equip de govern. Ahir va rebre el suport dels vuit regidors que
va obtenir la CUP, ja que la
resta de formacions van
votar els seus candidats, a
excepció del PSC, que s’ha
abstingut. L’Ajuntament
de Berga queda completat
amb els sis regidors de
Junts per Berga, dos
d’ERC i un del PSC. Malgrat la millora dels resultats respecte del 2015,
Venturós governarà en
minoria. No obstant això,
l’alcaldessa es va mostrar
convençuda que es posarà
d’acord amb els altres
grups “per tirar endavant
les polítiques que la ciutat
necessita per dignificar la
vida de les persones”. ■

Bote té el suport dels comuns
a Mataró i recupera la majoria
E. Ferran
MATARÓ

El socialista David Bote, va
ser reelegit alcalde de Mataró ahir amb el suport
dels dos regidors d’en Comú Podem. Una hora
abans del ple d’investidura
els dos partits signaven
l’acord per governar junts
els propers quatre anys i

recuperar així una majoria absoluta que el PSC havia perdut el 2011. “Estic
segur que tenim molta feina a fer plegats i que la ciutat en sortirà beneficiada”, va indicar en el seu
discurs l’alcalde socialista,
que no tancava les portes a
dialogar amb la resta de
forces sobre projectes importants per al futur de la

ciutat. El cap de l’oposició,
el republicà Francesc Teixidó, va assegurar que faran un govern alternatiu a
l’ombra i vetllaran perquè
el govern de Mataró faci
un canvi i no es quedi de
“braços plegats” davant la
vulneració de drets arran
del procés polític nacional.
Des d’En Comú Podem,
Sergi Morales, va donar

per fet que el nou govern
d’esquerres tindrà una “riquesa ideològica” i es llimaran diferències programàtiques. Alfons Canela,
de Junts per Mataró, va reclamar que es respecti la
pluralitat i des de Ciutadans, Cristina Sancho, va
donar per fet que el nou
pacte d’esquerres no aportarà estabilitat. ■

Bote, amb la vara d’alcalde, aplaudit pels regidors i el públic
amb els quatre exalcaldes des de la democràcia ■ M. CRUZ
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ERC, el PSC i la CUP
posen fi a 32 anys de
JxCat a Sant Cugat
a Mireia Ingla deixa Carmela Fortuny a l’oposició després de

vuit mandats, en un crispat ple i enmig de força protestes
CiU

11

2019
CUP
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Cs ERC SCeC

3

3

2

JxCat

9

ERC

6

PSC

25
REGIDORS

1

PP

1

Carles Sabaté
SANT CUGAT DEL VALLÈS

Sant Cugat va posar ahir fi
a 32 anys ininterromputs
de govern de JxCat amb el
pacte de darrera hora entre ERC-MES, el PSC i la
CUP, que permet a la republicana Mireia Ingla accedir a l’alcaldia que durant vuit mandats ha ocu-

PSC

4

Cs

3

CUP

25
REGIDORS

3

pat el cap de llista de Junts
per Sant Cugat, o bé anteriorment el PDeCAT i CiU.
Carmela Fortuny va cedir
el pas a Ingla en un ple
marcat per les protestes
independentistes que lamentaven que tant ERC
com la CUP haguessin accedit a pactar amb els socialistes. La crispació, els
crits i les pancartes van

obligar a retardar en alguns moments el desenvolupament del ple, i van
obligar els agents de policia a demanar calma i silenci als assistents que
omplien la sala de plens i
tot el vestíbul de l’Ajuntament.
La candidata d’ERC va
rebre el suport dels regidors socialistes i de la
CUP, que sumen els 13
vots que li permetran formar un govern. Aquest serà, precisament, un dels
seus reptes al capdavant
de l’alcaldia, “fer un govern divers i cohesionat”,
va admetre conscient de la
inèdita entesa, i que costa-

Núria Gibert (CUP); l’alcaldessa, Mireia Ingla (ERC), i Pere Soler (PSC) amb la vara ■ ACN

rà “mantenir l’actual
acord que ens ha permès
superar les diferències
ideològiques sense renunciar als nostres principis”.
La nova alcaldessa va recordar que la unió s’havia
gestat per la “necessitat
d’un canvi a Sant Cugat”
després de “tants anys”
del mateix govern i projecte.
L’accés a l’habitatge i la
lluita contra les desigual-

tats seran dos dels eixos
del pacte santcugatenc, el
municipi amb una renda
per capita més alta de Catalunya. En el seu discurs,
Ingla va tenir un record
pels presos polítics i especialment pel seu veí Raül
Romeva, “per qui treballarem perquè aviat sigui a casa”. Tant Pere Soler com
Núria Gibert van justificar
el pacte per la necessitat de
desbancar JxCat.

L’anterior alcaldessa,
Fortuny, va evitar qualsevol retret al nou tripartit, i
es va comprometre a dur a
terme una oposició “amatent i fiscalitzadora”. En
declaracions als mitjans,
Fortuny, que havia accedit
a l’alcaldia el 2018 en substituir Mercè Conesa, sí que
va lamentar que “les altres
formacions sobiranistes
no haguessin volgut arribar a cap acord”. ■
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Núria Marín Alcaldessa

“Les obres
del tren han
de començar
l’any vinent”
VICTÒRIA ESCLATANT · Núria Marín revalida l’alcaldia
de l’Hospitalet de Llobregat per al PSC, però aquesta vegada
amb majoria absoluta CIUTAT · El cobriment de les vies i la
transformació de la Gran Via, projectes estratègics del mandat
Ferran Espada
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

N

úria Marín va revalidar ahir el
càrrec d’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat. Ho va fer en
un ple de constitució matinal
en què, tot i no haver-hi canvis al capdavant de l’alcaldia, es van observar algunes novetats respecte al mandat passat.
En primer lloc, la força recuperada pel
PSC amb la majoria absoluta de 14 regidors assolida en les eleccions. Un fet que
indica que el PSC es manté incombustible a la segona ciutat de Catalunya després de 40 anys de govern. En segon lloc,
la consegüent concentració de la representació en un consistori que passa dels
vuit grups municipals de l’últim mandat,
amb rècord de fragmentació, als cinc
grups que van prendre possessió en el ple
d’ahir. I amb un PP que ha quedat amb
un sol regidor. En tercer lloc, la concentració del vot independentista, que deixa
fora de l’Ajuntament per primer cop
l’espai postconvergent de Junts per
l’Hospitalet i la CUP. I que situa ERC
com a segona força amb 5 regidors, liderada per Antoni Garcia. També es va fer
palès l’estancament del projecte de Ciutadans, que, amb el conegut Miguel García al capdavant, tenia grans aspiracions. I, finalment, el fet de tenir el ple
més paritari de la història de la ciutat,
amb 13 regidores i 14 regidors, amb el
vot de qualitat que dona tenir alcaldessa.
Marín va fer un discurs centrat en les

crides al consens. Va ratificar el que va
dir que era la seva manera de fer de sempre, a la recerca de la suma per transformar la ciutat. Un plantejament que va
assegurar que no canviarà amb l’actual
majoria absoluta. Marín va definir l’Hospitalet com un exemple de diàleg i convivència. Uns valors que cal mantenir, va
dir, en benefici dels projectes estratègics
que tenen plantejats en aquests moments: el cobriment de les vies del tren i
la transformació de la Gran Via. Tots
dos, grans temes que afecten altres institucions com ara la Generalitat i el govern
espanyol i que s’han aconseguit desencallar a còpia de diàleg institucional, fins i
tot en els moments més complexos de la
política catalana i espanyola. Marín repassa en aquesta entrevista aquests i altres temes d’actualitat.
Ha aconseguit la majoria absoluta amb un
creixement de deu punts en vots. Quina és
la clau d’aquesta victòria espectacular?
No crec que sigui per un únic motiu. Crec
que hem fet una bona feina impulsant un
projecte de ciutat clar que és compartit
per la ciutadania. Des de l’inici de la democràcia, hem transformat l’Hospitalet:
d’un suburbi que era una ciutat dormitori
ha passat a ser una ciutat moderna que
no té res a veure amb aquella imatge.
Com a candidata, ha tingut una evolució
ascendent fins a aquesta majoria absoluta. Quin perfil ha volgut donar a la seva alcaldia?
Sempre he volgut ser una alcaldessa per a
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tothom. Això no és un titular. És la meva
manera real de pensar i de fer. I això crec
que també ens ha ajudat en el resultat.
És coneguda com una alcaldessa que fa
molt de carrer. Forma part de l’èxit?
En un moment crític com el que hem viscut, de crisi econòmica i institucional,
calia més que mai una manera de fer pròxima a la ciutadania. Per escoltar els
seus problemes i intentar-los resoldre,
siguin competència nostra o no. Calia estar amb la gent. I probablement és el que
han premiat els veïns i veïnes de l’Hospitalet. De fet, soc alcaldessa des de l’any
2008, i aquest ha estat sempre el meu tarannà. Per això, si ara els resultats han
estat millors que en altres ocasions, és
per un conjunt de factors que condicionen la perspectiva de la ciutadania.
Hi han influït també els bons resultats del
socialisme en els comicis espanyols amb
l’avançament electoral de Pedro Sánchez?
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Sí. Els bons resultats electorals del PSC
a Catalunya i del PSOE al conjunt de l’Estat en les eleccions generals, així com la
tasca duta a terme per Pedro Sánchez al
capdavant del govern, ens han ajudat a
demostrar que quan el partit socialista
governa, posa les persones al centre de les
polítiques. Que les generals hagin donat
la victòria al PSOE ha incidit positivament en l’àmbit local per als socialistes.
El PSC ha tornat, tal com va dir Miquel
Iceta la nit electoral?
No havia marxat [riu]. És cert que hem
recuperat molta més força i, malgrat que
jo mateixa pensava que l’època de les majories absolutes havia passat a la història,
a l’Hospitalet i en altres ciutats de l’àrea
metropolitana de Barcelona els socialistes hem demostrat que encara es poden
aconseguir. I cal estar molt satisfets i donar les gràcies a la ciutadania. A l’Hospitalet, tinc la sensació que el resultat ha
generat més il·lusió que mai a la gent.
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Una alcaldessa forjada a
peu de carrer i amb les
idees molt clares
Núria Marín sap molt bé de què va el
món de la política local. Trepitjar carrer,
tenir empatia amb la gent i aguantar les
queixes i reivindicacions en reunions
veïnals no sempre fàcils. Però sempre
guiada per un projecte clar i potent de
ciutat. Marín és dona de caràcter, que lidera, però que no defuig el consens. Socialista de pedra picada, ha desenvolupat tota la seva carrera al PSC, des de
l’ingrés a les Joventuts Socialistes.
Des que el 2008 Celestino Corbacho li va cedir el pas a l’alcaldia, no
només l’ha revalidat, sinó que ara
forma part de l’elenc dels grans
alcaldes socialistes de l’Hospitalet amb majoria absoluta.
Corbacho és ara a Barcelona
com a regidor de Valls-Ciutadans i ella es consolida com
a gran baronessa –encara
que no li agradi el terme–
del reemergent PSC, en el
qual és adjunta a la primera secretaria. I també és una
veu catalana de pes al PSOE,
com a membre de la comissió
executiva federal. Marín és
alcaldessa per sobre de tot.
Però a ningú se li escapa
que està cridada a tenir
papers molt rellevants
en la política nacional,
o estatal.

❝

Hem de continuar ajudant
la gent afectada per la crisi,
i tenim reptes extraordinaris
com ara el cobriment de
les vies i de la Gran Via

❝

Hem fet molts tripartits
d’esquerres, però ara a
Barcelona no tenia sentit.
L’objectiu de Maragall era
la independència

Però el PSC fa vuit anys tenia l’alcaldia
de les quatre capitals de circumscripció.
I des d’ahir ja no en té cap...
No és una bona notícia per al PSC, però
no hem pogut mantenir Tarragona ni
Lleida, que són les que conservàvem,
per motius diversos.

són pròpiament de partit i que condicionen el resultat en funció de cada cas. I
s’ha de tenir molt clar que la gent no et
dona el vot per sempre, només per quatre
anys. I en funció de la teva tasca i la teva
actitud, després et tornen a donar la confiança o te la retiren. I de vegades pot ser
injust, però normalment hi ha molta intel·ligència col·lectiva entre la ciutadania.

Fa quatre anys també teníem aquesta
voluntat i no es va poder arribar a cap
acord. Els comuns no hi estaven predisposats, probablement perquè el context
polític era diferent. Ara les coses han
canviat. I malgrat que per fer un govern
ampli pensem en els comuns si ells se
senten còmodes amb el projecte, això no
vol dir que no estiguem disposats a dialogar amb la resta de forces polítiques,
per parlar i intentar consensuar projectes en benefici de la ciutat.

La majoria absoluta ens
dona tranquil·litat,
però estem disposats a
incorporar els comuns al
govern municipal si volen

Quin és el factor que explica que el PSC
s’hagi reforçat tant a l’àrea metropolitana de Barcelona i que, en canvi, estigui
retrocedint a la resta del país?
Segurament això és perquè als llocs on
hem guanyat es van saber llegir bé els resultats fa quatre anys i s’ha treballat en
conseqüència. Perquè les eleccions no es
guanyen en quinze dies de campanya. Es
guanyen o es perden a partir del primer
dia de mandat. I també hi influeix el fet
que el procés i la crisi institucional han
impactat de manera diferent en cada lloc.
Habitualment, les candidates i candidats
donem un plus al valor del partit, i això fa
que s’aconsegueixin vots –o no– que no

Tornant a l’Hospitalet, plantejarà que
s’incorpori algun altre grup al govern
malgrat tenir majoria absoluta?
Estem disposats a explorar-ho. He parlat
amb tots els caps de llista, però aquesta
és una ciutat que sempre ha estat governada des de l’esquerra, i els comuns entren en aquest esquema. Però no tenim
cap pressa i està tot obert.
Però han iniciat negociacions?
Hem tingut una primera conversa que
no serà l’última. L’acord dependrà de
tots dos. De nosaltres, però també d’ells.

❝

La majoria absoluta garanteix l’execució
de les seves propostes electorals?
Sí. Però també cal dir que, tot i no haver
tingut abans majoria absoluta, mai hem
deixat d’aprovar projectes ni cap pressupost pel fet de no tenir-la aquests quatre
anys. I hem tirat endavant. Ara els vots
de la ciutadania ens han donat una majoria absoluta que ens dona tranquil·litat.
Però no em conformo amb això. Vull
continuar per la via del consens, perquè

crec que és bo per a la ciutat que els
grups discutim projectes, no només un
cop al mes en el ple.
Si tenim en compte que el PSC ha obtingut majoria absoluta, que podria ser
que governi amb els comuns i que ERC ha
quedat segona força, es pot dir que l’Hospitalet és més d’esquerres que mai?
L’Hospitalet és així. Les dades que dona
el baròmetre municipal, amb una gran
majoria de veïns i veïnes que s’identifiquen amb l’esquerra, casa força bé amb
el resultat electoral. La ciutat se situa
majoritàriament en la franja del centreesquerra.
Però semblava que l’Hospitalet s’havia de convertir en una plaça forta
de Cs, un partit que ha quedat amb
els mateixos regidors, i menys vots...
Crec que molta gent va confiar en
algun moment en Ciutadans confosa sobre la seva ideologia. Perquè
inicialment es definien com a socialdemòcrates. I, en canvi, la seva actuació política els ha situat a la
dreta. Només cal recordar la fotografia de la plaça Colón. Són ells
que s’han escorat cap a la dreta, i
els ciutadans d’esquerres que els
havien votat han tornat a les opcions d’esquerres.
Quines són les prioritats del pròxim mandat a l’Hospitalet?
En primer lloc, continuar acompanyant des de l’Ajuntament en el
seu dia a dia aquelles persones que
s’han vist greument afectades per
la crisi econòmica. Que sembla que
quedi lluny, però els seus efectes encara són molt presents. I tenim
també reptes extraordinaris. Especialment, el cobriment de les vies i la transformació de la Gran Via.
Creu que es poden fer en quatre anys?
No, però, per exemple, en projectes com
el cobriment de les vies, el més important és començar. No ho veurem tot fet
en el pròxim mandat, però és que un cop
començat no tindrà aturador i es podrà
completar en el següent. Igual que la cobertura i la transformació de la Gran Via.
El que sí que hem de fer possible és que
els dos projectes comencin les obres
l’any vinent. I també és important que
definim el projecte de la superfície que
guanyarem a la ciutat amb el cobriment
de les vies i que, en el cas de la Gran Via,
comencin a aterrar-hi les empreses del
clúster biomèdic paral·lelament a la materialització del projecte urbanístic, perquè és necessari per generar riquesa i
llocs de treball.
I pel que fa al que anomenen la “plaça
Europa del nord”, a Can Rigal?
En aquest projecte, depenem de nosaltres en una part i, de l’altra, d’institucions supramunicipals. Hem de fer possible que la Generalitat s’impliqui en
aquest projecte fent-hi l’Hospital General de l’Hospitalet.
La pugna per l’alcaldia de Barcelona
podria enterbolir les negociacions per
projectes com aquest?
No. De pugnes i pactes als ajuntaments,
en veurem de tots colors. I la relació de
l’Ajuntament de l’Hospitalet i el govern
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portants per als ciutadans de Catalunya
com ara la sanitat, l’educació i la dependència, i crec que una dona tindria més
sensibilitat en aquests temes, i això convindria a Catalunya.

de la Generalitat ha d’estar per sobre del
que passi a Barcelona i a qualsevol altre
municipi.
Una operació com la de l’Ajuntament de
Barcelona seria viable a la Generalitat
amb Miquel Iceta com a president?
El que és evident és que cada vot és important, perquè els resultats determinen
situacions molt diferents i fins i tot imprevisibles. I jo no descartaria que el PSC
pugui assolir la presidència si té els suports necessaris.

Doncs el PSC té un bon ventall d’alcaldesses a l’àrea metropolitana de Barcelona. Vostè mateixa, Pilar Díaz (Esplugues de Llobregat), Núria Parlon (Santa
Coloma de Gramenet), Marta Farrés (Sabadell), Lluïsa Moret (Sant Boi), Raquel
Sánchez (Gavà)... Podem parlar de poder
femení socialista?
Un equipàs. N’estic molt orgullosa. I a
l’Hospitalet tindrem el ple amb més dones de tota la història: 13 de 27 regidories. Aquesta és la millor manera de contribuir que les dones ocupem el lloc que
ens pertoca com a 50% de la societat.
Perquè la nostra manera de fer i d’actuar, probablement, en aquests moments tan complicats, genera confiança.
I encara més des d’un partit com el meu,
socialista i d’esquerres.

Però hi ha qui diu que operacions com la
de fer alcaldessa Colau amb els vots de
Valls són políticament contra natura...
Crec que confonen el que és un pacte
amb la cessió d’uns vots. El pacte s’ha
plantejat entre Colau i Collboni, entre
dues formacions polítiques d’esquerres
per governar Barcelona. La resta és un
suport que no es pot retreure a Colau.
Com a mi no se’m podria retreure que
ERC donés suport als meus pressupostos si fos el cas. Quan, a més, Valls, o Ciutadans, ho fa més pensant que per a ells
és un mal menor que no pas anant-hi
a favor.

En clau de partit, es pot dir que després
de les eleccions municipals s’ha convertit en la baronessa del PSC?
No, si us plau! No m’agrada gens aquest
qualificatiu.

Per què el PSC s’ha tancat en banda pel
que fa al tripartit d’esquerres?
Perquè Ernest Maragall va plantejar clarament l’objectiu d’utilitzar Barcelona
en benefici del procés. I, evidentment,
nosaltres considerem que això no es pot
fer, perquè Barcelona ha de ser una capital de Catalunya forta i s’ha de treballar
en clau de ciutat i de projectes que afavoreixin el conjunt de l’àrea metropolitana.
Hem fet molts tripartits d’esquerres en
el passat, però en aquests moments no
hauria tingut cap sentit, perquè els objectius del senyor Maragall no tenen res
a veure amb plantejaments purament
d’esquerres, sinó que estan vinculats a
l’independentisme, que nosaltres no
compartim en absolut.
Creu que, malgrat tot, hi haurà acord
perquè ERC no bloquegi la investidura
de Pedro Sánchez?
Jo crec que Esquerra es va equivocar
tombant els pressupostos generals, perquè eren bons per a Catalunya. I després
es va tornar a equivocar amb el vet a Iceta al Senat. Espero que no s’equivoqui
per tercer cop.
I vostè presidirà alguna institució supramunicipal com ara la Diputació?
Uf! És molt aviat. Ara estem centrats en
l’Hospitalet.
I l’Àrea Metropolitana?
L’AMB, per tradició, la presideix l’alcalde
o alcaldessa de Barcelona, tot i que és
cert que no necessàriament ha de ser
així de manera estricta.
I li agradaria en un futur ser la primera
presidenta de Catalunya?
No m’ho he plantejat mai! I estic convençuda que Miquel Iceta seria un fantàstic
president de la Generalitat de Catalunya.
Però també et diré que estic segura que
les coses serien molt diferents amb una
presidenta.
Per què?
Perquè crec que som més pràctiques. De
la Generalitat depenen temes molt im-

Però es veu sent el relleu de Miquel Iceta com a primera secretària del PSC?
Mira, jo utilitzo la teoria del salami: tall a
tall. Quan assumeixo una responsabilitat, m’hi deixo la pell, i és cert que pel
camí passen coses que et porten a llocs
que no t’esperaves. Com va ser l’alcaldia.
En aquests moments estic concentrada
a fer la feina d’alcaldessa de la millor manera possible. I ara la podré fer amb més
tranquil·litat gràcies a la confiança de la
majoria absoluta que m’han donat els
ciutadans. I vull gaudir-ho, especialment
després d’haver superat etapes difícils
per la crisi econòmica i el procés.
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❝

No descarto que el PSC
pugui assolir la presidència
de la Generalitat si té els
suports necessaris al
Parlament de Catalunya

❝

No se m’acut una altra via
per resoldre el conflicte
que no sigui parlar, però
intentant arribar a acords.
I ho hem de fer entre tots

❝

Estic segura que les coses
serien molt diferents amb
una presidenta de la
Generalitat, però jo no
m’ho he plantejat mai

❝

Després de l’última sessió
del judici al procés, espero
i desitjo que hi hagi una
sentència al més aviat
possible, i que sigui justa

Considera que el PSC i ERC, dues forces
guanyadores d’aquest cicle electoral,
són imprescindibles per trobar una solució al conflicte polític i que així ho ha
vist l’electorat?
El problema que tenim continua i s’ha de
resoldre. Sé que no és fàcil, però no se
m’acut una altra via per resoldre’l que
no sigui parlar i discutir, però intentant
arribar a acords. El plantejament de l’independentisme de trencar i separar ens
ha portat on som ara i no aporta cap solució. Però l’acord l’hem de fer entre tots.
No només entre els socialistes i ERC. Tot
i que algú ha de començar, i el govern espanyol del PSOE ha mantingut moltes
reunions amb el govern de la Generalitat. I en algun moment s’han de reprendre aquestes converses.
Però incorporar a aquest acord forces
com ara Ciutadans i el PP, que utilitzen
la qüestió contra Pedro Sánchez, no
sembla gaire factible...
Més motiu per considerar que ERC s’ha
equivocat anant contra els socialistes.
El judici del procés al Suprem ha quedat
vist per a sentència, amb una convilatana com Meritxell Borràs al banc dels
acusats. Què n’espera?
Per la meva part, espero i desitjo que hi
hagi una sentència al més aviat possible,
i que sigui justa. ■

