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Més boicot al
rei Felip VI,
ara al Pallars

Atac d’un grup El govern avisa
que actuarà
d’ultradreta
amb contundència
als MENA

Els alcaldes de
Tremp i els pobles
del voltant l’eviten
en l’acte de
l’acadèmia militar

contra els brots
xenòfobs

Tèbia acollida al pacte
SOCIALISTES · Miquel Iceta manté silenci sobre la proposta
de Torrent, mentre Ximo Puig veu “adequat” abandonar la
unilateralitat FREDOR · Els comuns recullen el guant al
president del Parlament i l’ANC i la CUP s’hi mostren escèptics
Emili Bella / Òscar Palau
BARCELONA

No immediat del govern
espanyol, silenci de Miquel
Iceta, recel de Junts per
Catalunya, escepticisme
de la CUP i fredor de l’ANC
és el que ha recollit de moment la proposta d’un pacte de claredat per celebrar
un referèndum pactat
apadrinada dijous a Madrid pel president del Parlament, Roger Torrent.
Els únics que s’hi han mostrat favorables són els comuns, que han demanat
una reunió amb ERC per
parlar-ne, mentre que el
president de la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, troba que el camí traçat per Torrent és “adequat” perquè entén que
descarta la unilateralitat.
El president de la cambra va dedicar el dia d’ahir
a defensar les virtuts de la
iniciativa, emmirallada en
el Canadà i el Quebec. Torrent denunciava com una
“irresponsabilitat” la reacció contrària del ministre
d’Afers Exteriors en funcions, Josep Borrell, a la
seva proposta perquè “així
no es resol el conflicte polític”, en declaracions a Ser
Catalunya. El pròxim responsable de la diplomàcia
comunitària havia dit: “Jo
ja no sé quantes vegades
s’ha de dir i el president
[espanyol] ha de repetir
l’evidència. No existeix
cap possibilitat constitucional de fer un referèndum de secessió.”
Torrent també va replicar al portaveu de JxCat al
Parlament, Albert Batet,
que un pacte de claredat
no és anar enrere sinó “un
pas endavant”: “No és renunciar a l’esperit de l’1-O,
sinó materialitzar-lo.”

En un debat a la Universitat Progressista d’Estiu
de Catalunya (UPEC), el
primer secretari del PSC
va esquivar parlar del pacte, que ell mateix defensava fa tres anys, i va insistir
que els socialistes estan
d’acord en un referèndum
per validar un acord. Per
això Iceta va insistir que,
abans de negociar res amb
el govern espanyol, “cal
construir un acord ampli a
Catalunya sobre què volem”. Només quan es va referir a la sentència del judici, va afirmar: “Sigui quina
sigui, volem retornar com
més aviat millor a la política, i farem el que calgui per
fer-ho.”
En clau espanyola, el dirigent del PSC va alertar
—————————————————————————————————

Rufián aposta
per coalicions
d’esquerres entre
ERC i els comuns
—————————————————————————————————

que una repetició electoral
seria “tràgica” i va apostar
per un govern “no de coalició, sinó de cooperació”,
amb figures independents, a l’estil de Portugal
o Dinamarca.
Festeig d’ERC i comuns
En el mateix debat, el
portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, sense arribar a insistir explícitament en la proposta
d’un pacte de la claredat, i
en un to conciliador, sí que
va reclamar que “les formacions que han guanyat
de manera incontestable
als seus països han de parlar”, en referència a ERC i
el PSOE. Rufián, que com
a principal condició va
demanar “bilateralitat”,
va assegurar fins i tot que,

més que parlar de les
condicions “d’accés” de
Sánchez a La Moncloa,
haurien de fer-ho “per a la
seva permanència”. Interrogat per pactes de futur al
país, i malgrat que va lloar
el tarannà republicà de
JxCat, va apostar inequívocament per coalicions
d’esquerres amb els comuns. “Estem condemnats a entendre’ns passi
el que passi”, festejava
Rufián.
Al seu costat, la líder
parlamentària dels comuns, Jèssica Albiach, va
retreure a ERC que “ha
anat donant bandades”
durant el procés, i va dir
que si es tracta d’esquerres, diàleg i referèndum
“s’hi trobaran”. En tot cas,
Albiach va ser l’única veu
que va recollir el guant
llançat per Torrent la vigília, i va celebrar “que es
vulguin sumar” a una proposta que els comuns també havien fet en els últims
mesos. En aquest sentit,
va demanar una reunió
amb els republicans per
treballar-la més a fons
conjuntament. Albiach,
això sí, va lamentar que si
Sánchez està demorant la
investidura és per veure si
convencen Ciutadans de
donar-li suport.
Ben al contrari, la diputada de la CUP Maria Sirvent va criticar la proposta de pacte plantejat per
Torrent perquè “és una
fal·làcia parlar de diàleg”
amb un Estat espanyol
que “ens reprimeix de manera constant i ens vol sotmesos i humiliats”. “Al Canadà, el Tribunal Suprem
va instar a buscar una solució política i aquí té empresonats
companys”,
constatava. Sirvent, en tot
cas, apuntava que “si hi ha

Rufián, Sirvent, Albiach i Iceta,
en el debat d’ahir de la UPEC ■ ACN

Les frases

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

“[El PSOE] sap que
l’única via per resoldre
el conflicte passa per
convocar un
referèndum”

“No ens podem
quedar de braços
plegats esperant-ho;
veiem més realista la
via unilateral”

“Al Canadà el Suprem
va instar a buscar una
solució política i aquí
té empresonats
companys”

Roger Torrent

Elisenda Paluzie

Maria Sirvent

noves eleccions” a Catalunya, la CUP estarà disposada a asseure’s a negociar
sobre drets socials i l’exercici del dret a l’autodeterminació.
La presidenta de l’ANC,
Elisenda Paluzie, es va
mostrar poc entusiasmada amb la proposta de pac-

te de claredat de Torrent.
Segons ella, una independència negociada “òbviament és millor que el conflicte” perquè tindria “menys costos” i, en tot cas, va
recordar com a condició
d’un eventual referèndum
pactat “que es basi en una
pregunta binària sobre la

independència”. Tanmateix, Paluzie va aclarir
amb contundència: “No
ho veiem realista i no ens
podem quedar de braços
plegats esperant-ho; veiem més realista la via unilateral, i per això treballem per preparar-nos”,
sentenciava. ■

PRESIDENT DEL PARLAMENT

PRESIDENTA DE L’ANC

DIPUTADA DE LA CUP
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I si Pedro Sánchez
no vol ser investit?
David Portabella

Les anàlisis del desgovern d’una Espanya que viu en
funcions des del 2015 inclouen la premissa que Pedro
Sánchez vol ser investit. No és rar: fins ara el líder que
guanya una elecció volia ser reelegit aviat. Però... I si
ell no vol ser investit? Qui veu la seva carta de navegació veu una autopista de llum per aterrar en la reelecció cogovernant amb Podem i amb l’abstenció d’ERC

117077/1210177L

de claredat

(i JxCat?), però el pilot de La Moncloa vol la llum taronja de la torre de control de Ciutadans. “Imaginin que el
PSOE tanca l’acord amb Podem i Sánchez té l’ensurt
que ERC i Bildu s’abstenen!”, ironitza Ana Oramas (Coalició Canària) sense ser del tot irònica. “Valor, se le supone”, deien les antigues cartilles militars. A La Moncloa no hi ha ara més valor que la fam d’eleccions.

Sánchez no diu
si vol ERC i JxCat
abstenint-se
—————————————————————————————————

Pedro Sánchez persegueix
l’abstenció de Ciutadans i del
PP, però la hipòtesi de rebre el
vot a favor d’Unides Podem
acompanyat d’una eventual
abstenció d’ERC –i potser de
JxCat– descol·loca el president fins al punt de no saber
dir si voldria aquest escenari
tot i afirmar que no vol dependre dels independentistes.
Quan la ministra portaveu,
Isabel Celaá, va haver de raonar per què el govern de Navarra es pot tenir gràcies a
l’abstenció d’EH Bildu i el d’Espanya no es desitja amb l’abstenció d’ERC, no va saber resoldre la contradicció. “Ningú
ha dit que una abstenció
d’ERC sigui dependre d’ERC.
Les forces polítiques fan amb
el vot el que els sembla. Dependre és una cosa, i el que
votin és una altra cosa. Perquè
per la mateixa raó podríem dir
que van abatre els pressupostos generals de l’estat Bildu,
ERC, PP i Cs. És que si no raonem arribarà un moment en
què no es podrà fer política, si
no podem parlar amb ningú...”,
va dir Celaá. A més de l’oferta
d’ERC, JxCat feia ahir un pas
valorant un govern del PSOE
amb Unides Podem com una
oportunitat. Unides Podem,
alhora, refusa l’oferta de Sánchez de tenir ministres independents, però no Pablo Iglesias. “Independents ho som
tots, a Unides Podem”, rebatia
Irene Montero.

Els advocats de les defenses en el judici del Suprem s’han
queixat força del sistema per visionar proves ■ EL PUNT AVUI

Inquietud dels
observadors que
s’ignori l’ONU
a Acusen el Suprem de

veure com una “vulgar
insolència” el prec
d’alliberar els presos

Redacció
BARCELONA

El president espanyol en
funcions, Pedro Sánchez,
va presumir a Tele 5 de la
“imatge exemplar al mon”
que els jutges del Tribunal
Suprem han donat amb el
judici als presos polítics,
però els observadors no ho
avalen. Un grup d’observadors internacionals del judici de l’1-O confessa en un
informe la “inquietud” que
suposa que el Suprem
ignori les peticions de llibertat del Grup de Treball
sobre Detencions Arbitràries de l’ONU i “es permeti

rebutjar les conclusions de
fet i dret d’un grup de treball de les Nacions Unides
com si fos una vulgar insolència”.
Pels experts de l’Institut
de Recerca sobre l’Autodeterminació dels Pobles i les
Independències Nacionals
(IRAI), que el Suprem ignori l’informe del grup de treball prova un “desconeixement dels principis del dret
internacional”. En les conclusions del judici de l’1-O,
el grup de l’IRAI conclou
que es van violar diversos
drets fonamentals dels
acusats com ara la garantia
contra la detenció arbitrària, el dret a un judici just i a
la defensa, el dret a recurs i
els drets lingüístics. I deploren que no se’ls reconegui
“l’estatus d’observadors internacionals”. ■
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L’ANC promourà
accions de “no
cooperació”
a Aprofitarà la Diada per fomentar

iniciatives particulars vers l’estat propi

El nom de la persona
que ocuparà la presidència
de l’ens supramunicipal se
sabrà avui, en la reunió del
consell nacional que duen
a terme els socialistes. De
totes maneres, en els últims dies ha sonat amb insistència el nom de l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, com la persona
més ben situada per ocupar aquest lloc. L’elecció
de Marín demanarà l’abstenció dels diputats dels
comuns i del diputat de
Tot per Terrassa. ■

Que aquest any la contribució a la independència
de la mobilització de la
Diada sigui “molt més que
sortir al carrer”. Això és el
que es proposen els responsables de l’ANC, que
ahir van explicar que, a
més de la gran manifestació de la tarda de l’Onze a
la plaça d’Espanya de Barcelona i totes les artèries
que hi menen, al matí preparen una gran campanya, sota el lema Eines de
país, per fomentar totes
les petites accions que els
ciutadans poden en l’àmbit particular per ajudar a
assolir l’objectiu de l’estat
propi. “Per aconseguir que
es faci efectiva la independència necessitem compensar les febleses, via
apoderament de la ciutadania, que ha d’anar guanyant espais de sobirania”, exposava la presidenta, Elisenda Paluzie.
L’entitat, així, promourà
en una gran fira, de la qual
no va avançar-ne els detalls, accions de “no-cooperació amb el règim del
78”, que de fet ja ha emprès en els últims mesos:
des de facilitar el canvi de
contracte a companyies
energètiques i de telecomunicacions catalanes,
deslligades dels “poders
oligopòlics”
espanyols,

fins a incentivar la inscripció en sindicats sobiranistes o la no implicació en
col·legis professionals que
fins ara han posat entrebancs al procés. “Volem
que la gent prengui consciència que individualment pot fer coses que facilitin el procés d’independència”, resumia Paluzie.
Amb la simbòlica inscripció de l’exdiputada cupaire Mireia Boya i la cuinera Ada Parellada, l’entitat
aprofitava per posar en
marxa ahir el web diada.assemblea.cat, a fi que els participants es registrin amb
antelació als trams de la
manifestació, en funció de
la seva procedència, un fet
que facilitarà la gestió de
l’organització, que demana
que comprin la samarreta
oficial per ajudar a finançar
l’ANC. Com a novetat
aquest any, en cas d’inscripció en grup només es
demanaran les dades d’un
responsable. “Quedant-nos
a casa no contribuïm a res,
hem de dir als polítics que
som aquí i que espavilin”,
animava Boya, que confia
en el poder de convocatòria
de la Diada per “estirar” des
del carrer cap a la desobediència institucional.
Paluzie li agafava el guant
per insistir que cal “recuperar la unitat estratègica
col·lectiva”, un fet que requereix “preparació i intel·ligència”. ■

dum: Manuel Manonelles,
actual delegat del govern a
Suïssa i que els mesos previs a l’1-O va ser representant del govern davant organitzacions internacionals amb seu a Ginebra,
Estrasburg, París i Viena.
La magistrada Alejandra
Gil considera que Manonelles podria haver incorregut en els delictes de
malversació de cabals públics, prevaricació i desobediència per una contractació de la delegació de
Ginebra al The Hague
Centre for Strategic Studies (HCSS).
Per la contractació al

HCSS, la jutgessa torna a
citar a declarar com a imputats per al mateix dia 19
Aleix Villatoro, exsecretari general del Departament d’Exteriors; Marta
Garsaball, directora de
serveis d’Exteriors, processada per falsedat documental, i la interventora
general de la Generalitat,
Rosa Vidal, processada
per malversació, desobediència i falsedat documental. A més, accepta
que la Guàrdia Civil es personi en els departaments
d’Exteriors, de Treball i al
CTII per reclamar expedients sota sospita. ■

El conseller d’Interior,
Miquel Buch ■ ACN

Òscar palau
BARCELONA

L’edifici central de la Diputació de Barcelona, a la part alta de la Rambla de Catalunya ■ ORIOL DURAN / ARXIU

JxCat i el PSC pacten
compartir el govern a la
Diputació de Barcelona
a Els socialistes anunciaran avui que Núria Marín serà la candidata a presidir
la institució a L’acord signat ahir obvia del tot el procés sobiranista
Jordi Panyella
BARCELONA

Junts per Catalunya i el
Partit dels Socialistes van
signar ahir un acord que
donarà la presidència
d’aquesta entitat supramunicipal al PSC i farà
que tots dos partits comparteixin el govern durant
els quatre anys de legislatura. L’acord rubricat ahir
pel secretari d’organització socialista, Salvador
Illa, i el president del PDeCAT, David Bonvehí, dei-

xa al marge qualsevol referència sobre el procés sobiranista. Només en el
darrer punt del document
signat es dona llum verd a
les respectives formacions
per actuar “d’acord amb el
seu programa polític en
tots aquells assumptes de
presa de posició política
aliens a l’àmbit competencial propi de la Diputació
de Barcelona”.
L’acord entre les dues
formacions, que reprodueix amb nova formulació el que fa anys s’havia

batejat com a sociovergència, es fa al marge de
les declaracions que recentment va fer el president de la Generalitat,
Quim Torra, en el sentit
que va titllar d’“incomprensibles” els pactes amb
els partits del 155. Ahir
mateix, el dirigent d’ERC
Sergi Sabrià ja va fer una
piulada al Twitter on donava a entendre el malestar que ha aixecat en el soci de govern del PDeCAT
l’acord per la Diputació
barcelonina.

El TSJC cita Buch per l’1-O
i el jutjat 13, un nou càrrec
Mayte Piulachs
BARCELONA

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha citat a declarar
com a investigat el conseller d’Interior, Miquel
Buch, pels delictes de desobediència i prevaricació
per haver cedit locals per
l’1-O a Premià de Mar

quan era alcalde del municipi.
En una providència, difosa ahir, el jutge Jordi Seguí cita per al 16 de juliol el
conseller, a qui l’alt tribunal ja va arxivar una causa
pel seu paper en l’organització de l’1-O com a president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM),
al costat de l’expresidenta

de l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) Neus Lloveras.
D’altra banda, la titular
del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, que
investiga els organitzadors de l’1-O, ha acceptat
la petició de la fiscalia, i ha
citat per al 19 de juliol un
nou investigat per la seva
relació amb el referèn-
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
SANT CUGAT DEL VALLÈS

Mireia Ingla
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (ERC)

“Ens hem
entès
persones,
no partits”

PACTE · “Vam parlar sempre d’un projecte per a la ciutat, de
res més, i això va facilitar l’acord amb el PSC i la CUP” FET · “El
nou govern vol parlar dels ciutadans i no, com feia l’anterior
govern, del model de ciutat, que a Sant Cugat és insostenible”
Emma Ansola
SANT CUGAT DEL VALLÈS

M

ireia Ingla (la Seu d’Urgell,
1966), militant d’ERC, és la
nova alcaldessa de Sant Cugat del Vallès després d’un
pacte amb el PSC i la CUP que ha deixat
enrere 32 anys de governs convergents i
en l’oposició Junts per Sant Cugat, que,
tot i ser la força més votada, amb nou regidors, no va trobar les aliances necessàries per formar govern. El model de ciutat, amb greus problemes d’habitatge i
sostenibilitat, ha acabat passant factura
als seus dissenyadors i la voluntat i l’intent de canvi expressat per les forces
més crítiques han fet decantar la balança a favor del tripartit. De res van servir
les pressions dels partits a escala nacional perquè les assemblees locals descartessin un canvi per mitjà del PSC. Ara el
focus està posat precisament en el marge de maniobra de què disposaran aquestes tres forces per realitzar, a escala municipal, tots els canvis promesos.
Acaben d’aterrar als despatxos de l’Ajuntament després del parèntesi de festa
major disposats a fer un gran canvi, com
ha estat aquest inici?
Han estat dies intensos amb una festa
major que és plena d’activitats, en què
participen més de cent entitats i amb
una onada de calor excepcional que ens
ha obligat a fer canvis i fins i tot a suspendre activitats. Tot just aterrem, sí,

aprovarem dijous [fa dos dies per al lector] el cartipàs i ja començarem a ocupar
els despatxo per desplegar l’acord de govern i les prioritats que ens hem marcat.
Un cartipàs en què els tres socis de govern apareixen equilibrats pel que fa al
repartiment d’àrees, malgrat no disposar del mateix nombre de regidors?
Sí, des del primer moment vam tenir
clar que havíem de parlar del perquè
d’un acord entre nosaltres i ser conscients que tenia les seves complexitats.
Només vam parlar del què i un cop constituït l’Ajuntament tenia molt clar que
havia de ser un govern molt paritari i
equilibrat amb una distribució d’àrees en
funció del projecte per generar confiança
i complicitats i en què tinguem clar que
tots som fonamentals per tirar-lo endavant.
Un cartipàs amb tres forces de govern
implica més despesa?
La primera mesura que hem pres és reduir el sous: alcaldia en un 15%, tinences
d’alcaldia en un 10% i els regidors en un
5%. Això no s’havia fet mai abans i, a més
a més, hem deixat enrere l’acumulació
de funcions en un mateix regidor, que
només servia per incrementar el sou. És
un cartipàs amb 13 regidores, però amb
una reducció de sous important.
El nou govern es va gestar en l’anterior
mandat fent una oposició en bloc?
En qualsevol institució on hi ha un govern hegemònic durant vuit mandats,

JOSEP LOSADA

2015
CiU

11

CUP ERC Cs

4

3 3

2019
PSC

1

CiU

9

ERC

6

1

24

ICV

1

tota l’oposició, progressista i d’esquerres, anàvem a l’una i teixíem complicitats perquè teníem al davant un govern
que gestionava des de fa molt de temps la
ciutat amb problemes importants i forts
desgavells. Per això la nit del resultat de
les eleccions ja ens vam asseure a parlar
del canvi.
Què ha permès unir forces com ERC, el
PSC i la CUP?
No comencem de zero i aquí ens hem entès persones, no forces polítiques. El nou
govern neix rigorós, estable i compromès amb un projecte perquè, insisteixo,
sabem on volem anar, no ens vam repartir càrrecs ni cadires sinó allò que ens
uneix de fa temps; l’emergència d’habitatges i l’emergència climàtica i l’objectiu
de treballar amb transparència, bones
pràctiques i sense l’ombra de la corrupció. Això és el que ens ha unit perquè sovint el nom de Sant Cugat ha estat massa vegades annexionat a casos de corrup-
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ció com el cas Palau i d’altres que encara
estan oberts i ens preocupa que el nom
de Sant Cugat hi torni a estar vinculat.
Demanaran una auditoria?
Com comentava abans tot just estem
aterrant i ho valorarem quan els tinents
d’alcaldia i els regidors hagin pres possessió i entrin als despatxos. En tot cas
hem creat una tinença d’alcaldia de
transparència que aquests quatre anys
es dedicarà a mirar què s’ha fet i establir
les pautes i els compromisos perquè no
tornin a passar casos semblants.
Vostès no són nous, ja estaven en l’oposició, consideren que encara hi ha llacunes en aquest àmbit?
Sí que n’hi ha. Al llarg dels últims quatre
anys vam fer comissions especials i vam
demanar auditories sobre aquells equipaments construïts per Ferrovial que estaven afectats directament i la majoria
d’aquests treballs encara estan pen-
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Ingla dirigirà un
govern que atreu tots
els focus del país
Fa més de vint anys que va arribar a Sant
Cugat des de Barcelona, on s’havia establert de jove per seguir els estudis de dret.
Nascuda a la Seu d’Urgell, fa pocs dies
que celebrava el seu aniversari en un
nou entorn, el despatx d’alcaldia de
l’ajuntament de Sant Cugat, després de setmanes intenses de negociacions, discussions, a més
d’alguna paraula agra i cert enuig
pel que va succeir en el ple de
constitució del nou Ajuntament.
És conscient que li espera una
tasca difícil i complexa, però les
circumstàncies no li han esborrat l’ampli somriure que li dibuixa el rostre. Conserva l’accent
occidental i parla molt de pressa per explicar tot el que vol fer
per transformar una ciutat de la
qual se sent enamorada i diu
que vol sentir-se’n més amb uns
canvis que considera inevitables
i pels quals fa, a més a més, anys
que treballa. Ingla ha arribat a
l’alcaldia de Sant Cugat pujada
en l’onada que ha situat ERC com
a primera força del país i per a la
transformació de la ciutat es fa
acompanyar del PSC i de la CUP. Ara,
com passa a Figueres, són l’excepció,
però arriba a l’inici d’un nou cicle per a
la ciutat i potser també per al país amb
el beneplàcit d’ERC.

❝

❝

❝

ser un dret fonamental a ser una manera
d’especular i fer-se ric ràpidament. Fa
temps que no s’ha previst això i creiem
que en una ciutat com Sant Cugat amb
un creixement exponencial del preu dels
pisos era evident que arribaríem a l’actual situació d’emergència i ara hem
d’utilitzar totes les mesures possibles i
una que depèn de nosaltres serà doblar
els recursos econòmics destinats a habitatge. Hem d’explorar altres maneres
d’aconseguir habitatges socials i fer polítiques públiques des de diferents àrees
socials i un pla de xoc contra l’expulsió i
l’exclusió en temes d’habitatge. També
reorganitzarem l’empresa Promusa
per complet perquè es dediqui a fer habitatge públic de lloguer, cosa que no
ha fet. Tenim eines, però hem de ser
més eficients i també interpel·larem a
la iniciativa privada per disposar de
més reserves de sòl per fer habitatge
de protecció oficial.
D’on sortiran els nous recursos?
Serà a partir del pròxim pressupost i
al llarg del 2019 intentarem modificar alguna partida concreta, ja que
per temes de menys transcendència
ho hem fet abans. Els recursos hi
són, tenim una ciutat amb prou recursos.
Pel que fa a les reserves de sòl, cap
a on i com preveuen que Sant Cugat
pugui créixer?
Sí, tenim pocs espais per créixer i potser el que cal és replantejar el model de
creixement. Per tant, ara, a curt termini
no ens hem de fixar tant cap a on hem de
créixer sinó en allò que tenim i què podem fer per tenir habitatge més assequible, no tant de protecció oficial, sinó amb
altres fórmules. Tenim poques eines de
país, però sí que disposem de lleis per
rescatar pisos buits i zones on poder aplicar el tempteig i el retracte i obtenir habitatges per posar-los al mercat de lloguer.

Volem una ciutat preciosa,
sí, però sostenible, segura,
cohesionada, justa
socialment i on els nostres
fills puguin viure

Que ningú dubti que
lluitarem per avançar en
la República, Sant Cugat
té una alcaldessa
republicana i d’esquerra

Som la ciutat més cara i
amb la renda més alta i,
per això, la més estressada
i amb més desigualtats,
tenim una emergència

dents. Són auditories complicades perquè apareixen altres empreses vinculades amb fundacions de Convergència però continuarem fent aquesta tasca. La
ciutadania es mereix que el seu govern
no tingui res a veure ni amb el 3%, ni
amb la corrupció, ni amb la mala governança.

Però va pesar més la necessitat d’un
canvi a escala local que l’eix nacional?
Sí, aquí fem política local i va pesar més
la necessitat d’una regeneració democràtica i obrir finestres. També és cert que
en les negociacions vam parlar sempre
de projecte local, no vam parlar de res
més i això també facilitava l’acord.

“Governeu, governeu bé i feu-ho pensant
en tothom”, em va dir. Hi tinc contacte
permanent i li preocupa el mateix que
ens preocupa a nosaltres. Ell, com jo, va
venir a Sant Cugat fa més de vint anys i
ens vam trobar una ciutat acollidora
amb ànima de poble i ara ens preocupa
que sigui una ciutat que expulsa els seus
ciutadans.

Va anunciar que una de les tres primeres
trucades com a alcaldessa seria als empresaris, ja hi ha parlat?
Ja hem fet la primera trobada per dir-los
el que sempre hem dit, que aquest govern estarà al costat dels empresaris,
perquè el progrés econòmic és fonamental per tenir un progrés social. Els hem
demanat que ens ajudin a combatre
aquesta emergència que es dona a la ciutat més cara i amb la renda per càpita
més alta i que, per aquest mateix motiu,
precisament, pateix les desigualtats més
accentuades. Per tant els interpel·larem,
abans, però, estudiarem el pla de xoc per
fer una proposta viable i ho farem a través del sector privat.

Com estan les relacions amb Junts per
Sant Cugat tenint en compte que en el
govern nacional estan condemnats a entendre’s?
Estem convençuts que ens entendrem.
Vull recordar que el govern de Convergència, en l’anterior mandat, va tenir tot
el suport d’ERC i la CUP en qualsevol decisió contra la repressió, a favor de la llibertat dels presos i en la defensa de l’autodeterminació. Entenc que ningú es
planteja que ERC i la CUP no som independentistes i que, per tant, ens donaran suport com hem fet nosaltres en temes de caràcter nacional.

Però Sant Cugat disposa d’una majoria
independentista al consistori, però no
en el govern, a partir d’ara què?
Sant Cugat hi està compromesa com
sempre ho ha estat i ara més perquè som
18 regidors. Exigim el retorn dels exiliats, la llibertat dels presos i reivindiquen l’autodeterminació. Que ningú
dubti que lluitarem per avançar en la República Catalana, que ningú dubti que
Sant Cugat té una alcaldessa republicana i d’esquerra i faré tot el que calgui i
més.

Quant al projecte de canvi, una de les
prioritats que s’han marcat és l’habitatge, tenint en compte que les competències municipals en aquest àmbit són escasses què és el primer que faran?
Som la ciutat més cara de Catalunya, expulsem de manera continuada diversos
sectors de la població, joves, gent gran i
famílies senceres. És una emergència
que hem d’abordar i som conscients de la
complexitat, però no només per la manca de competències municipals sinó perquè fa molt de temps que som en un país
en què el dret de l’habitatge ha passat de

La segona trucada estava dirigida al Sindicat de Llogaters.
Sí, encara no hem convocat la Taula de
l’Habitatge perquè esperem a tenir el govern enllestit, en què hi haurà una tinença d’alcaldia dedicada a drets socials que
també portarà el tema d’habitatge des
del vessant més social. La idea és poder
reunir-nos aquesta pròxima setmana i
convocar la taula abans de vacances per
poder discutir com ens organitzem, ja
que una de les peticions del sindicat era
precisament que aquest òrgan fos més
operatiu i eficient. De cara al setembre

Què li ha dit Romeva?
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posarem fil a l’agulla. Si tenim una emergència, tots ens hi hem d’arremangar,
totes les àrees del govern i també el sector privat, és una dinàmica que hem de
canviar, que no sigui fàcil no vol dir que
no ho afrontem.

Sí, certament és de les menys sostenibles, i sí, Sant Cugat és molt maca i
m’agrada molt, però crec que també
m’agradarà si és d’una altra manera. Una
constant del govern convergent és parlar
només de model. Nosaltres no volem parlar de la ciutat com un model, parlem de
la ciutat i ens agrada pel que és, per les
persones que la fan possible, per les entitats, el seu compromís; els governs passen, els models suposo que també, i el que
queden són les persones, i nosaltres volem parlar de persones. Des del punt de
vista ambiental, és cert, és una ciutat insostenible i deixem una forta petjada
amb cases unifamiliars, piscines, flors,
grans rotondes amb gespa, però pensem
que pot ser igual de bonica, confortable i
ens podem sentir igual d’orgullosos de
viure-hi o més reduint tot això, és una tema de pedagogia i també de compromís.
És la primera vegada que tenim un comissionat dedicat a l’emergència climàtica i és una obligació fer-ho i afrontar-ho.

Amb aquest ritme i dins l’agenda, quan
creu que el ciutadà podrà percebre algun canvi?
El primer vindrà donat amb l’elaboració
del nou pressupost, en què es doblarà la
partida d’habitatge, algunes promocions
de pisos es podran avançar amb més recursos. Amb el sindicat hi haurà decisions que compartirem de manera immediata i, convertir aquesta feina en habitatge real, esperem poder explicar-ho i
ensenyar-ho a mitjan mandat. Al setembre també farem l’estructuració de Promusa.
Insisteixo en els recursos econòmics
perquè doblar una partida implica destinar menys a d’altres, quines es veuran
afectades?
Bé, sí, perquè el pressupost s’ha de quadrar, però la idea no és que hi hagi partides afectades, sinó que hem de reequilibrar els recursos. El pressupost serà la
traducció econòmica i efectiva del nostre
projecte, per tant no retocarem res de
l’anterior ni ens servirà de base, perquè
el que farem és nou; presentarem un
pressupost en funció del projecte
d’aquest govern i de les nostres prioritats, que segur que no seran les mateixes
que les de l’anterior govern, no es poden
comparar els pressupostos. Una de les
coses que farem és posar-nos en contacte amb l’àrea metropolitana, el govern de
la Generalitat, la Diputació i l’Institut Català de Finances per aconseguir més recursos. Fa un parell de setmanes el Consell Comarcal del Vallès Occidental va
presentar un informe sobre el preus de
l’habitatge que torna a constatar que a
Sant Cugat es dobla el preu mitjà de l’habitatge a la comarca i que som els que
més demanda tenim d’habitatge protegit. Aquesta és una realitat que sempre
s’amaga, ens diuen que tenim la renda
més alta, sí, però també cal dir que és la
més estressada i això vol dir que els recursos també ens han de venir de fora.
Tenim un problema a Sant Cugat i, més
enllà de titulars i de tenir una ciutat tan
preciosa que ens encanta a tots, hem de
pensar que si expulsa persones potser ja
no ens fa sentir tan orgullosos i potser ja
no ens agrada tant, oi? Hem de trobar
l’equilibri.
Quan truqui a la porta de la Generalitat,
en matèria d’habitatge s’haurà d’entendre amb el conseller Damià Calvet
(JxCAT), exregidor santcugatenc i partícip del model que ara volen canviar.
Sí, ens coneixem perfectament i va formar part de l’equip de govern de Sant
Cugat durant una part del mandat anterior, així que aquesta serà la part més fàcil perquè coneix perfectament la realitat santcugatenca.
Una de les prioritats també és la lluita
contra el canvi climàtic i han creat una
oficina ad hoc. Sant Cugat, precisament,
és una ciutat amb una despesa d’aigua
desorbitada. Vostè diu que Sant Cugat
és molt maca, però li agrada? Comparteix aquest model?

Tenen mesures concretes?
Tenim moltíssimes rotondes que poden
ser igual de boniques sense tanta gespa
que s’ha de regar contínuament. Hi ha
vegetació que no aguantarà els efectes
del canvi climàtic, cal més plantes mediterrànies, menys gespa i més decoració
amb pedres. La gent de Sant Cugat està
compromesa i els ho hem de facilitar, no
podem ser esclaus del cotxe, tenim un
centre molt compactat i una superfície
de 50 quilòmetres quadrats que dificulta
arribar al centre però hem de donar alternatives, un transport més eficient,
més vehicles elèctrics abans de demanar
que deixin el cotxe a casa. Aquest govern
haurà de governar quatre anys, però sobretot haurem de posar les bases per als
pròxims 10 o 15 anys, perquè ja no es
tracta de fer mesures a curt termini sinó
de planificar cap a on volem anar. Ens
encanta viure-hi però així no podrem estar sempre. Per tant, fem-ho, a poc a poc
perquè així perdurarà més i sabent quina ciutat volem: preciosa, sí, però sostenible, segura, cohesionada, justa socialment i on els nostres fills puguin viure.

JOSEP LOSADA
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Un cartipàs de tres partits
no suposa més despesa, de
moment ja ens hem abaixat
el sou i hem eliminat
l’acumulació de càrrecs

Sant Cugat és una de les
ciutats menys sostenibles
ambientalment, tenim una
emergència climàtica que
ens obliga a canviar

Doblarem el pressupost en
habitatge, farem un pla de
xoc per disposar de més
pisos socials i Promusa es
dedicarà només al lloguer

Hem de trobar l’equilibri,
tenim una ciutat preciosa
però si expulsa persones
potser ja no ens agrada
tant, oi?

La seguretat també ha estat objecte de
les seves crítiques.
Hem acabat el mandat amb menys policies que quan vam començar. No s’ha fet
la feina que calia fer. Aquell govern va
gestionar fatal aquesta àrea i amb poca
implicació. Quan se’n van adonar ja tenien a sobre gairebé una revolta ciutadana perquè estem parlant de robatori. Ara
hem de cobrir la plantilla, incrementar
els efectius i sobretot un model de policia
que doni resposta a una ciutat tan extensa, amb una comissaria, per exemple, a
Valldoreix. A més hi ha hagut partits que
de manera irresponsable han incrementat la sensació d’inseguretat i hem de ferhi front.
Finalment, també han creat una gran
àrea de participació
Hem de reestructurar-ho tot. Aquí hem
mort d’èxit amb tants processos que no
han estat efectius. És important que la
gent vegi fet realitat el que ha decidit i
que es posi a la pràctica. Hem de demostrar que els consell de barri són operatius i hem de demostrar que participar té
efectes reals a la ciutat. Potser participem menys, però amb més qualitat. ■
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La majoria d’alcaldes del
Pallars planten el rei a Talarn
a Es feia l’entrega de despatxos a l’acadèmia militar, temps enrere un acte al qual anava tothom i que
paralitzava la comarca a La màxima autoritat catalana va ser la delegada del govern a l’Alt Pirineu
Redacció
BARCELONA

141859-1210981Q

Nou Tortosa al rei. La majoria d’alcaldes del Pallars
van plantar ahir Felip VI
en l’acte de l’entrega de
despatxos a l’acadèmia
militar de Talarn, un esdeveniment que anys ençà
paralitzava la comarca.
Aquest any els únics representants del territori
que ahir van acompanyar
el rei en la celebració militar van ser l’alcalde de Talarn, Àlex Garcia, d’Ara
Talarn; el president del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, Constante
Aranda, de JxCat, i la delegada del Govern a l’Alt Pirineu, que és també alcal-

La xifra

—————————————————————————————————

458

militars (432 homes i 26 dones) van recollir ahir a Talarn
el certificat que els acredita
com a sergents.

dessa d’Isona, Rosa Amorós, d’ERC. A part de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa
Cunillera. La resta d’alcaldes, majoritàriament independentistes, res.
Una altra cosa que ahir
també va canviar. Des del
1980 la Generalitat reconeixia el número 1 de la

Les autoritats, en fila, per rebre, ahir al matí i sota un sol de justícia i a 34 graus de
temperatura, el rei Felip VI, que va entregar els despatxos als sergents que es graduaven ■ ACN

promoció amb una reproducció de l’espasa de Jaume I el Conqueridor.
Aquest any, la delegada
del Govern a l’Alt Pirineu
va fer entrega al número 1
de la promoció del llibre
Imago Cataloniae: mapes
de Catalunya, empremtes
de la història.
Tot i la plantada, el coronel director de l’acadèmia general bàsica de suboficials, AGBS, va destacar durant el seu parlament que aquests 45 anys
d’història de l’acadèmia
van associats a les poblacions de Talarn, Tremp i la
comarca del Pallars Jussà.
El director del centre va
agrair la presència a les autoritats que hi havia.
La d’ahir era la quarta
visita del rei Felip VI a Catalunya aquest any i, com
en les anteriors, el boicot
de les autoritats catalanes, que li retreuen el seu
discurs del 3 d’octubre, va
ser evident. El rei ha vingut pel Mobile World Congres, al febrer; a la inauguració del Saló de l’Automòbil, al maig, i el 27 de juny
amb motiu de la Nit de la
Logística. ■

