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Lleida dirà
adeu a la
Renfe el 2024
CANVI DE MANS · El govern assumeix el servei ferroviari a la demarcació lleidatana,
que passarà a operar FGC DÈFICIT · Satisfacció entre els alcaldes de Ponent i la Catalunya
Central, que reclamen més inversió per convertir l’R12 en una autèntica línia de Rodalies
Emili Bella
BARCELONA

La Generalitat va aprovar
ahir el final de la gestió de
Renfe a la demarcació de
Lleida, que passarà a
mans de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
(FGC) el 2024. El nou operador desdoblarà l’actual
R4 en dues línies, l’RL3
(Lleida-Cervera) i l’RL4
(Lleida-Manresa). El govern adquirirà quatre
trens elèctrics per 44 milions d’euros i pagarà 21,1
milions més pel seu manteniment durant quinze
anys. El tram entre Lleida
i Cervera passarà dels sis
trens actuals per sentit en
dia laborable a dotze, el doble, mentre que el trajecte
entre Cervera i Manresa,
dels tres actuals a cinc. Es
preveu que el corredor entre la capital del Segrià i la
del Bages superi els
450.000 viatgers el 2026,
un increment del 55% de
la demanda ferroviària
respecte del 2018, abans
de la pandèmia.
El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, descriu aquest canvi de gestió
com l’avantsala del model
de Rodalies que vol implantar al conjunt del país.
El titular de Polítiques Digitals i Territori va avançar que la reclamació del

Les frases

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

“Demanaré que el
traspàs complet de
Rodalies sigui el
primer punt de l’ordre
del dia [de la comissió
mixta], i volem una
resposta, sí o no”

“La ciutadania
no es mereix
el servei que està
prestant Renfe”

“Sabem que a la
resta de Catalunya és
un servei molt més
ben valorat que
Rodalies”

“La competitivitat es
mesura en temps, no
en distància. Per anar
de Manresa a
Barcelona es triga més
que el 1859”

Joan Santacana

Jordi Puigneró

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

PAER EN CAP DE CERVERA

Marc Aloy

traspàs complet del servei
serà el primer punt de l’ordre del dia a la pròxima reunió de la comissió mixta
bilateral d’infraestructures, que s’ha de celebrar el
mes vinent a Barcelona. “I
volem una resposta, sí o
no, no podem estar permanentment amb traspassets de fireta”, va advertir, en referència al
2009, quan el govern espanyol, en temps del tripartit, només va transferir els
horaris i els preus –ni vies,
ni trens, ni catenàries, ni
inversió–. “Que ens deixin
gestionar el servei complet. Ens hem guanyat el
dret a fer-ho. No som uns

inexperts”, va afegir-hi.
Puigneró va denunciar la
manca d’interès de Madrid a l’hora d’invertir en
infraestructures a Catalunya i va remarcar que la
Generalitat avançarà els
recursos per canviar la
gestió de mans a Lleida,
però a compte de la futura
negociació del traspàs
amb el govern espanyol.
Lleida equival a un 10%
de les Rodalies en nombre
de quilòmetres al Principat. El govern obrirà els
concursos pertinents per
a la compra dels combois i
convida els treballadors
actuals de Renfe a canviar
d’operador, en el benentès

ALCALDE DE MANRESA

que es necessitarà més
personal i no perdrà les
condicions laborals actuals.
La Generalitat esgrimeix l’experiència adquirida en la gestió dels FGC i
convida a comparar el servei amb el que ofereix Renfe. A part de doblar la freqüència a Lleida, es vol millorar la puntualitat en hores punta, augmentar la
cadència dels trajectes per
tal que estiguin millor distribuïts al llarg del dia,
guanyar en comoditat, seguretat i serveis digitals,
afavorir la connectivitat i
la vertebració territorial i
impulsar el foment del
transport públic. “He sentit ja diferents presidents i
ministres de Transports
parlar d’“ara toca Rodalies” i de “lluvia de millones”; això no ha passat,
doncs que ens ho deixin
gestionar a nosaltres”, va
sentenciar el vicepresident. Per Puigneró, no té
cap sentit que des de 600
quilòmetres de distància
es tutelin els trens amb
origen i destinació Catalunya i ho va comparar amb
la gestió de les conques hidrogràfiques.
L’anunci va ser celebrat
pels alcaldes de Ponent. El
paer en cap de la capital de
la Segarra, Joan Santacana, aplaudia, en declara-

cions a El Punt Avui, que la
gestió s’acosti al territori:
“És una bona notícia que
ho agafi FGC. És molt més
fàcil el diàleg, és més fàcil
—————————————————————————————————

Es doblarà la
freqüència de pas
i es compraran
quatre combois
—————————————————————————————————

parlar amb algú de Barcelona que amb algú de Madrid.” Santacana denunciava el dèficit endèmic en
horaris i combois i la durada del trajecte fins a Barcelona, “tres hores de re-

llotge, com al segle XIX”.
En canvi, de Cervera a
Lleida amb tren són 50 minuts i en cotxe, uns 35.
“No és competitiu, però és
menys escandalós”, hi afegia. L’alcalde recordava
que en els últims cinc anys
hi ha hagut un parell d’accidents greus a la línia.
Una persona va morir el
2019 en un xoc frontal entre dos trens de les línies
R4 i R12 a Castellgalí (Bages) que circulaven per la
mateixa via i una altra persona va perdre la vida el
2018 en el descarrilament
d’un tren de la línia R4 a
Vacarisses (Vallès Occidental) per una esllavissa-
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La comissaria de
les tortures
Mayte Piulachs

Mentre el Ministeri de l’Interior aboca milions a fer
obres en una comissaria obsoleta, ahir integrants de la
Comissió de la Dignitat i de la sectorial de persones
represaliades de l’ANC tornaven a tallar la Via Laietana
–com cada primer i tercer dimarts de cada mes– perquè no oblidem que la Prefectura Superior de la Policia va ser un espai de tortura contra dissidents polítics

i membres del col·lectiu LGTBI, i que cal convertir-la
en un centre de memòria de la repressió. Ahir, Xènia
Garcia, detinguda el 2019 en les protestes contra la
sentència del Suprem als independentistes, va denunciar que allà dins encara es vulneren drets humans.
Ella, a més, ha d’afrontar un judici en què la fiscalia li
demana dos anys de presó per desordres. Ignominiós.

Comboi pintat a
l’estació de Cervera, en
una imatge d’arxiu ■ ACN

da. “Avui en dia que hi hagi
accidents d’aquesta gravetat no és lògic”, va constatar Santacana, que veu positiu que l’operador passi a
ser FGC: “Sabem que a la
resta de Catalunya és un
servei molt més ben valorat que Rodalies.”
Menys competitivitat
Per la seva banda, l’alcalde
de Manresa, Marc Aloy,
qualificava a aquest diari
la notícia d’“excel·lent”,
però advertia que la competitivitat de tota la Catalunya Central encara es
veu greument perjudicada
per la manca d’inversió en
infraestructures ferrovià-

ries en el tram fins a Barcelona. El republicà posava l’exemple de Girona,
que és a un centenar de
quilòmetres de Barcelona
però a poc més de mitja hora en tren, mentre que
Manresa és a 60 quilòmetres de la capital i a una hora i mitja. “La competitivitat es mesura en temps,
no en distància. L’entrada
a Barcelona està col·lapsada i per anar de Manresa a
Barcelona s’hi triga més
que quan es va inaugurar
la línia, el 1859”, va lamentar Aloy, que reivindica el
traspàs total del servei,
acompanyat de les inversions corresponents, i

compara el bon funcionament dels FGC al Vallès o a
la Pobla de Segur amb el
deficitari de Renfe.
L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, i el batlle
de Bellpuig, Jordi Estiarte,
deien a TV3 que les noves
RL3 i RL4 s’han de convertir en un autèntic Rodalies
perquè estudiants i treballadors l’utilitzin com a
mitjà de transport habitual. “Creiem que és estrictament necessari que
aquesta línia rebi les inversions que necessita per ser
ni més ni menys important que les Rodalies de la
resta de capitals”, desitjava Estiarte. ■

La ministra de Transports no hi posa cap objecció
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La ministra de Transports,
Raquel Sánchez, va afirmar
ahir que “no té res a objectar”
davant l’anunci que el govern
ha adjudicat a FGC la gestió
del servei de Rodalies de Lleida. Sánchez va admetre que
la decisió és competència de
la Generalitat i va recordar
que fa més d’un any l’anterior
conseller de Territori, Damià
Calvet, ja va avançar aquesta
intenció. L’exalcaldessa de
Gavà va passar d’afirmar el 8
d’octubre que el traspàs de
Rodalies a la Generalitat “no
és una qüestió que estigui a

sobre de la taula” a informar
ahir en la roda de premsa
posterior al Consell de Ministres que “s’hi està treballant”.
Segons la ministra, es mantenen converses centrades a
resoldre la qüestió de la
transferència de recursos
econòmics i financers perquè
el govern pugui procedir al
pagament de serveis operats
per Renfe directament a través d’un contracte programa.
Mentrestant, ahir el Consell de Ministres autoritzava
el Ministeri de Transports a
treure a licitació, a través

d’Adif, el contracte de serveis
de manteniment de les instal·lacions de control de trànsit i sistemes complementaris del tram d’alta velocitat
Lleida-Barcelona-Figueres
per 40,21 milions d’euros.
Els centres de manteniment que desenvoluparan les
tasques són els de l’Espluga
de Francolí (Conca de Barberà), Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès), el Prat de Llobregat-Can Tunis (Baix Llobregat), Montmeló (Vallès
Oriental) i Vilobí d’Onyar (Selva).
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Junts, ERC i la CUP blinden el
vot delegat del diputat a l’exili
a La mesa del Parlament aprova que Lluís Puig pugui votar des de Brussel·les a L’oposició
presenta peticions de reconsideració que no prosperen a Pendents del Tribunal Constitucional
Emma Ansola
BARCELONA

El diputat, Lluís Puig, podrà exercir el dret a vot des
del seu exili a Brussel·les
després que ahir la mesa
del Parlament n’acceptés
la delegació gràcies als
vots d’ERC, Junts i la CUP.
El PSC hi va votar en contra perquè, indiquen, el reglament de la cambra regula la delegació del vot
només en els supòsits de
maternitat, paternitat i
malaltia.
A principi de legislatura, el PSC ja va presentar
un recurs al Tribunal
Constitucional contra la
delegació de vot de Lluís
Puig durant el debat d’investidura de Pere Aragonès. El 4 d’octubre els magistrats van acceptar el recurs però van desestimar
les cautelars que sol·licitaven els socialistes perquè
se suspengués la delegació
de vot en espera d’un pronunciament del tribunal,
que encara no ha arribat.
De moment, el vot delegat

està blindat amb la majoria independentista.
El retorn de tots els diputats a l’hemicicle durant les sessions plenàries
ha obligat a actualitzar la
delegació de vot, que fins
ara s’aplicava de forma
ampliada a bona part dels
diputats com a conseqüència de la Covid-19.
Ahir només es va tramitar
la delegació de quatre
vots: Laia Estrada (CUP) i
Jordi Jordan (En Comú
Podem) per baixes de maternitat i paternitat, Mònica Palacín (ERC) per
malaltia i, finalment, la de
Lluís Puig (JxCat).
L’aprovació d’aquesta
última delegació va crear
polèmica al llarg del matí.
Poques hores abans del
ple, el PSC, Vox, Ciutadans i el PP ja van demanar a la mesa que reconsiderés l’acceptació del vot
delegat, una petició que la
mateixa majoria independentista va rebutjar. Tanmateix, això va obligar a
reunir els membres de la
mesa del Parlament fins

Sessió plenària ahir al Parlament amb la majoria de diputats als escons ■ JUANMA RAMOS

Distribució provisional dels escons
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La fi de les restriccions de la
Covid-19, concretament la
limitació de l’aforament a
l’hemicicle, també va comportar just ahir una nova distribució dels diputats en els
escons. La mesa del Parla-

ment va haver de convocar
una junta de portaveus per
reassignar els seients, la qual
cosa va provocar cert desacord entre els grups, que finalment van decidir tornar a
aprovar una distribució provi-

sional en espera d’arribar a
un consens per ubicar quatre
diputats de Junts a la banda
dreta de l’hemicicle on ara
seuen els quatre grups de
l’oposició, el PSC, Ciutadans,
Vox i el PP.

pocs minuts abans que comences la sessió. Els darrers episodis de característiques semblants es va
produir a l’inici de la passada legislatura quan els
lletrats es van pronunciar
en contra de la delegació
de vot dels exiliats i empresonats. Tanmateix, la
seva opinió no era vinculant i va ser la mesa del
Parlament qui va haver de
decidir. Des de llavors la
delegació de vot ha comportat sonores topades
entre els socis de govern
en anteriors legislatures .
A l’inici de l’actual, el 26 de
març, la Mesa va avalar el
vot delegat de Puig per a la
investidura d’Aragonès,
però la votació va comptar
amb una abstenció del diputat Jaume Alonso-Cuevillas, de Junts, la qual cosa va provocar que abandonés el seu càrrec a la Mesa del Parlament i fos
substituït per Aurora Madaula.
Ahir però, en el si de la
mesa del Parlament, les
tres forces independentistes tenien clar que Lluís
Puig havia d’exercir el seu
dret a vot , tots van votarhi a favor i poques explicacions jurídiques es van donar. Serà precisament
avui quan Lluís Puig podrà
exercir la delegació de vot,
ahir no hi havia punts en
l’ordre del dia per votar, en
espera del que pugui acabar dictant el Tribunal
Constitucional en resposta al recurs del PSC. ■

Giró descarta limitar
per llei el salari màxim
a Replica als comuns

que incentivaria la
fugida d’empreses i no
resoldria desigualtats
J. Alemany
BARCELONA

El conseller d’Economia,
Jaume Giró, va descartar
ahir la possibilitat d’implantar un pla pilot que redueixi els ventalls salarials
establint uns topalls màxims en concertació amb
empresaris i sindicats que
li va plantejar en el ple el
diputat d’En Comú Podem
(ECP) Joan Carles Gallego
com a mesura per combatre les desigualtat. Giró va
assegurar que no hi ha cap

“evidència empírica” a cap
indret del món on s’hagi
implantat i va expressar el
seu recel perquè suposaria
uns “desavantatges inesquivables” i efectes contraris, com ara que estimularia la deslocalització
d’empreses i talent a altres indrets de l’Estat espanyol i que les empreses
buscarien “la fórmula de
fer pagaments de sous
més alts d’una altra manera”.
El conseller no va descartar que pogués funcionar si s’implantés el topall
a àmbit europeu, i va defensar que la millora manera de garantir la igualtat
social era a través d’impostos més progressius, com

l’IRPF, patrimoni, successions i donacions, i a través de la despesa pública
afavorint la redistribució
en àmbits de la salut, educació, transport públic,
habitatge,
polítiques
d’ocupació i amb transferències socials, a la qual el
govern ja destina el 78%
del pressupost.
Malgrat tot, Giró va assegurar que està treballant en l’elaboració d’un
pressupost en què volen
“introduir noves mesures
orientades a la igualtat social”, malgrat lamentar el
poc marge de maniobra i
“estar molt a prop de tocar
os” en política fiscal. En
aquest punt va recordar
que hi ha un dèficit fiscal

El conseller d’Economia, Jaume Giró, en una imatge del ple del juliol ■ A. PRAT / ACN

amb 18.000 milions a l’any
que “s’evaporen davant
dels nostres nassos” i que
amb sobirania fiscal, amb
independència de qui governés “Catalunya, seria
més just, més igualitari i
amb un estat del benestar
més inclusiu”. En aquest
punt va demanar als comuns que estan en el go-

vern espanyol que “ajudin
perquè s’inverteixi més”.
D’altra banda, contestant una doble interpel·lació d’ERC i Junts sobre seguretat, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va
demanar al govern espanyol negociar el sostre
d’agents dels Mossos per
passar dels 18.200 als

22.000 i materialitzar
l’acord amb els sindicats
per permetre les jubilacions anticipades com fan
la resta de cossos de seguretat. També va considerar rellevant la creació de
la comissió del model policial, però va demanar treure el cos del debat “petit i
partidista”. ■
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Sense data per a
la renovació del
TC i el Tribunal
de Comptes
a PSOE i PP descarten que el Congrés

l’avali la setmana que ve, tot i que sí que
esperen donar a conèixer els noms
Redacció
BARCELONA

Els cartells en català van ser retirats a principi de mes i només van quedar els rètols amb el nom en francès ■ ACN

Perpinyà recupera la
senyalització en català
després de la polèmica
a L’ultradretà Aliot manté que la retirada dels cartells va ser deguda a “tasques
de manteniment” a Els opositors atribueixen el canvi a la pressió popular
Redacció
PERPINYÀ

Manifestació en defensa de l’institut de La Bressola
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Ajuntament de Perpinyà
ha tornat a instal·lar els
cartells de senyalització en
català a les entrades a la
ciutat. Alhora, també s’ha
recuperat el lema La catalana per a la vila, que l’alcalde, Louis Aliot, del partit ultradretà de Marine Le
Pen, el Rassemblement
National (RN) havia fet retirar i substituir per un nou
epígraf: Perpignan, la
rayonnante (Perpinyà, la
radiant), al costat d’una
imatge de Sant Joan Baptista i els colors de la bandera francesa envoltant les
quatre barres catalanes.
La retirada dels cartells
en català va desfermar una
onada de protestes entre
les entitats catalanistes de
la Catalunya del Nord, que
van convocar manifestacions i que ja fa temps que
denuncien la gens subtil
estratègia d’Aliot per anar
diluint la identitat secular
de Perpinyà amb gestos

Les entitats catalanistes han
convocat una manifestació
dissabte vinent, 23 d’octubre,
per reclamar a l’Ajuntament
de Perpinyà que retiri la preempció sobre el monestir de
Santa Clara i no bloquegi el
col·legi liceu de La Bressola.
Els convocants argumenten
que, “davant l’actuació incomprensible del municipi,

demanem de fer sentir amb
força la nostra veu i deixar
clara la voluntat de mantenir
viu el projecte de secundària
a Perpinyà”. Per ells, “restar
en silenci és adherir-se a l’actuació del municipi contra el
projecte”.
El consistori va decidir exercir el dret de tanteig i retracte per la compra de l’edi-

fici històric just quan La Bressola ja havia fet una paga i senyal –de 60.000 euros– per
adquirir-lo per instal·lar-hi un
centre de secundària.
La protesta partirà a les 11
del matí des de la plaça Catalunya, i marxarà fins a l’ajuntament per protestar contra
“l’agressió a la cultura i la
llengua catalanes”.

com ara situar una bandera francesa a les muralles
de l’emblemàtic Castellet,
o quan el 12 d’octubre va
reemplaçar la senyera de
l’edifici de l’ajuntament
per la bandera espanyola.
Davant les crítiques de
l’oposició i la societat civil,
agrupades pels col·lectius
Sí al País Català i Unitat
Catalana, que van aplegar
múltiples associacions catalanistes i que fins i tot
van rebre el suport de líders occitans, com ara la
vicepresidenta de la regió,

Agnès Langevine, el consistori perpinyanenc ha fet
marxa enrere, tot i que
continua argumentant,
com en el moment de la retirada dels cartells en català, que aquesta es devia a
“tasques de manteniment”. Un pretext, aquest,
que no va ser gaire convincent, ja que l’operació no va
afectar els rètols en francès. De fet, en un primer
moment, els responsables
municipals havien assenyalat com a possibles culpables els aficionats segui-

dors de l’equip de rugbi de
Perpinyà Dragons Catalans, que van assistir al
partit del club local amb el
britànic St. Helens.
Les reaccions a les xarxes van confirmar la desconfiança dels opositors a
Aliot. Diverses piulades
van atribuir ahir a la força
de les protestes la reposició
dels cartells, tot i que continuaven denunciant la progressiva “descatalanització” de la ciutat per part de
l’equip que gestiona l’Ajuntament. ■

Ni el govern espanyol ni el
PSOE ni el PP preveuen
que es faci la setmana vinent el relleu de membres
als òrgans caducats del Tribunal Constitucional (TC)
o el Tribunal de Comptes
(TdC) tal com s’havia previst inicialment. Ningú
atribueix el retard a possibles bloquejos o discrepàncies en les converses entre
els dos partits, que uns i altres consideren fluides i
apunten a la pròpia agenda
parlamentària per considerar poc probable que els
relleus ja es puguin formalitzar al Congrés dels Diputats la setmana vinent.
De fet, segons explica
Efe, La Moncloa recorda
que la setmana que ve han
de comparèixer a la cambra baixa per al debat de
pressupostos els alts càrrecs del govern i el Congrés
només podria fer els nomenaments en un ple extraordinari que no es preveu
convocar –un ple, a més,
que exigeix la compareixença prèvia a la cambra
dels nous candidats–.
També per la mateixa normativa que, en el cas del
Defensor del Poble, esta-

El ministre de la
Presidència, Félix Bolaños, és
l’encarregat de negociar els
noms amb el PP ■ EFE

bleix un termini de deu
dies entre el moment que
es proposi candidat i l’avali
la cambra. La portaveu del
PP, Cuca Gamarra, explicava que “el calendari
s’hauria d’aprovar com
més ràpidament millor,
però que cal garantir el
compliment dels terminis i
fer-ho compatible amb l’activitat parlamentària. És
qüestió del funcionament
de les cambres, però res a
veure amb les converses
que es tenen”. ■

L’Advocacia de l’Estat
empaita Puigdemont
Redacció
BARCELONA

L’Advocacia de l’Estat maniobra per evitar que el
Tribunal General de la
Unió Europea (TGUE) retorni la immunitat cautelar a Carles Puigdemont.
Divendres de la setmana
passada, abans que acabés
el termini per presentar
al·legacions, l’Advocacia
de l’Estat va formalitzar

l’escrit per tombar la pretensió de Puigdemont.
L’expresident va remetre
l’1 d’octubre, a través del
seu advocat, una sol·licitud de mesures cautelars
al TGUE per recuperar la
seva immunitat com a eurodiputat. L’argument per
reclamar la restitució de la
immunitat suspesa és
que, després de l’arrest a
Sardenya, ja no hi ha garanties per viatjar. ■
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L’oposició de Badalona ja
treballa per fer fora Albiol

a El PSC es mostra disposat a rellevar en el càrrec l’actual alcalde per “dignitat i bona imatge de la
ciutat” a Els partits coincideixen que el relleu s’ha de fer ràpid per “recuperar l’estabilitat”
Redacció
BADALONA

La moció de censura ja es
comença a negociar de
manera formal. El president del grup municipal
del PSC a Badalona, Rubén Guijarro, anunciava
ahir que obria les converses per intentar arribar a
un acord amb la resta dels
grups a l’oposició, Guanyem Badalona, ERC, Badalona en Comú i Junts, i
presentar la moció de censura contra l’actual alcalde, Xavier García Albiol. El
líder socialista declarava
als micròfons de Ràdio 4 i
La 2 que estava disposat
a rellevar-lo en el càrrec
per “dignitat i bona imatge
de la ciutat”.
L’intent de moció de
censura arriba després del
rebombori per l’aparició
de Xavier García Albiol en
els papers de Pandora
com a apoderat d’una societat a Belize, un paradís
fiscal de l’Amèrica Central, juntament amb el regidor Ramon Riera, du-

El líder socialista, Rubén Guijarro, diu que no li importaria liderar el relleu del popular Xavier García Albiol ■ ACN

rant molts anys número
dos del PP a Badalona.
Si la moció prospera,
aquest serà el tercer alcalde que tindrà la ciutat en
aquest mandat. En les primeres converses, la voluntat d’acord és total entre el

PSC i Guanyem Badalona,
tot just un any i mig després que la disputa pel poder entre les dues formacions permetés al líder
popular recuperar l’alcaldia aprofitant la dimissió
del socialista Àlex Pastor,

que va ser enxampat begut i incomplint el confinament la primavera del
2020. Els grups de l’oposició asseguren que ara
“l’alcaldia no serà un problema” per avançar en la
negociació d’un nou go-

vern i ningú discuteix que
el nou alcalde hauria de
ser Rubén Guijarro. Segons avançava ahir l’ACN,
Guanyem reclama un “lideratge compartit”. “Cal
esmenar errors, arribar a
acords amb generositat i

La CUP entra a
la cursa de fons
per Barcelona
a El partit engega al

novembre el procés
per definir programa
i candidatura

Jordi Panyella
BARCELONA

La CUP no vol quedar al
marge de l’ambient de precampanya electoral que es
viu a la ciutat de Barcelona
i ahir va llançar la seva estratègia per donar forma a
un programa i una candidatura que tindrà com a
principal repte recuperar
la representació en el ple
del consistori de la ciutat.

Eulàlia Reguant i Carles
Riera van ser els encarregats ahir de presentar l’estratègia del partit que es
llança sota el lema Tombem la ciutat dels voltors.
Per això van triar com a
escenari per a la roda de
premsa el Port Vell de Barcelona, davant de la marina de luxe, des d’on van
llançar el missatge que el
govern d’Ada Colau i Jaume Collboni “no té cap intenció de canviar el model
de ciutat basat en el de la
marca Barcelona”.
Els cupaires volen revertir l’orde de les coses en
una ciutat on, segons van

possibilitar un govern democràtic amb la majoria
del ple”, defensava la formació municipalista. El
PSC, per la seva banda, demana “no precipitar-se” i
insisteix que sigui Albiol
qui dimiteixi per evitar un
final traumàtic. Uns i altres coincideixen que el
relleu s’ha de fer “ràpid”
per recuperar l’estabilitat
“al més aviat possible”, si
bé no s’atreveixen a fixar
un calendari ni a posar un
ultimàtum a Albiol. “El
moment a Badalona és suficientment greu per no
pensar en personalismes,
en càrrecs o en cadires”,
etzibava l’alcaldable socialista. Guijarro entén que
és el moment que Albiol
deixi la institució per
“treure la corrupció del
PP” de l’Ajuntament, però
demana “calma i prudència” en la negociació.
L’alcalde de Badalona
va reaccionar a l’anunci
de l’inici de les converses i
va acusar el PSC i la CUP
de voler “destrossar els
avenços” assolits a la ciutat durant el seu any i mig
de mandat. García Albiol
manté que als grups de
l’oposició “no els importa
Badalona” i que “van a la
seva”. En aquest sentit,
l’alcalde critica que el PSC
s’aliï amb Guanyem, al
qual identifica amb la
CUP, i creu que les alcaldies de Dolors Sabater i
Àlex Pastor, entre el 2015
i el 2020, no van ser bones
per a la ciutat. ■

Un debat sobre
la ciutat, i
només la ciutat
—————————————————————————————————

Un vehicle policial circulant per darrere d’Eulàlia Reguant i Carles Riera ahir al Port Vell ■ JPF

dir, en cinc anys el preu de
lloguer dels habitatges
ha pujat un 40% i l’arribada de turistes, un 27%. Els
anticapitalistes acusen
el govern Colau de governar en la contradicció i,
mentre per un costat es rebutja l’ampliació de l’aero-

port de Barcelona, per un
altre es fa costat a la nova
terminal de creuers, que
fomenta el turisme de
masses.
El procés que seguirà
ara la CUP és el de convocar les assemblees als barris durant la primera quin-

zena de novembre per debatre sobre el programa
per passar a formar després “una candidatura
ambiciosa” que es concretarà en mesos. La CUP està oberta a tot tipus de fórmules electorals, segons
va dir Reguant. ■

El procés electoral per a l’alcaldia de Barcelona, encara
en fase incipient però també
molt viu, està deixant clar
que el debat polític a Catalunya ha situat la idea de la independència en un segon pla.
Elsa Artadi, que serà la candidata de Junts per Barcelona,
en la presentació de la seva
proposta, va obviar la qüestió, es va centrar en el model
de Barcelona que proposa, i
només al final va parlar de la
ciutat com a capital d’estat.
Ahir, els portaveus de la CUP
van fer el mateix, presentant
una proposta que debat sobre el model de ciutat i no el
model de país a través de la
seva capital, com va passar
en les anteriors eleccions, en
què la idea unionista de Valls
es va acabar imposant.

