Pregunta al president de la Generalitat sobre els resultats de les
eleccions municipals i el garantiment del suport i la lleialtat
institucionals als nous ajuntaments Que formula el diputat Joan
Herrera, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa.
Joan Herrera Torres
Gràcies, presidenta. Senyor Mas, coincidirà amb mi que les eleccions
del 24 de maig eren unes eleccions molt transcendents per al país.
Coincidirà amb mi que el context per als nous ajuntaments és molt
complicat. Menys eines polítiques, per les reformes de la Llei de
reforma de l’Administració local de l’Estat. Més necessitats per a la
ciutadania, un país més desigual. I crec que és més que evident que
no tothom està preparat per als resultats, especialment a la ciutat de
Barcelona. Senyor Mas, li vull preguntar, com a president de la
Generalitat, el suport i la lleialtat institucional als nous ajuntaments
que es constituiran a partir del 14 de juny. Com ho pensa garantir?
Gràcies, presidenta.
La vicepresidenta primera
Té la paraula, per respondre, el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, efectivament,
van ser eleccions transcendents. Crec que coincidim en aquesta
opinió. Coincidim, suposo, també, en l’opinió que el sistema
institucional de Catalunya, públic, que està format per la Generalitat i
pels ajuntaments, per les corporacions locals en general, s’ha
d’enfortir, clarament. També la Generalitat de Catalunya, que també
té una funció molt important des de molts dels punts de vista que
vostè esmentava. I, permeti’m que li digui una cosa, em sap greu i
em sorprèn que vostè pugui arribar a posar en el més mínim dubte
quina serà l’actitud institucional per part del Govern, perquè tal com
vostè ha formulat la pregunta, gairebé la resposta és evident. Les
relacions institucionals del Govern de la Generalitat amb qualsevol
ajuntament, de qualsevol signe polític, serà impecable. Com ho ha
estat en aquests darrers quatre anys, que hi ha hagut ajuntaments
de tots colors. I en alguns que vostès precisament han governat,
saben que, dintre de les nostres limitacions, que són grans,
efectivament, la nostra actitud institucional ha estat impecable en tot
moment, i ho seguirà sent amb els nous ajuntaments que es
constitueixin a partir del dia 13 de juny.
La vicepresidenta primera
Té la paraula, per repreguntar, el diputat Joan Herrera.
Joan Herrera Torres
Gràcies, president. Em quedo més tranquil, president, perquè
escoltant les seves declaracions, la tranquil·litat entorn a la
responsabilitat institucional del seu Govern, la veritat és que no es va
fer notar. L’alcalde Trias va acceptar que Barcelona havia votat canvi,
i a vostè no li ho vam sentir. Només cal repassar les declaracions que
han fet. Sí. Unes declaracions que han fet que sorprenen. El 24 de

maig s’ha obert un nou escenari a Catalunya. Parlant de més temes,
de dret a decidir, de desigualtat, de corrupció, i amb noves majories
a Barcelona, Badalona, potser a Sabadell, a Mollet... A tantes ciutats.
Quan no s’han constituït els ajuntaments, hi ha qui ha començat a
criticar aquells que encara no governen. Quan no s’han constituït els
nous ajuntaments, els deutes amb els ajuntaments, els han dit:
«Posi’s a la cua», sense ni tan sols parlar-ne. El conseller Santi Vila
va dir: «Perillen les inversions.» El conseller Felip Puig: «Està en perill
el Mobile World Congress.»
Estem en un moment de canvi, constituent, on tot canvia, les
relacions amb l’Estat, les relacions amb el poder. I li demano que faci
de president i que no es deixi endur per la ràbia que té a uns i altres.
(Remor de veus.) Sí, si escolten les entrevistes, si les llegeixen,
saben que el to que ha emprat el president no és propi del president
de la Generalitat. Per això entenem que, avui, el que pertoca és un
paper institucional a l’alçada del moment. (Remor de veus.) Sí, a
l’alçada del moment. Amb lleialtat institucional als governs que es
constitueixen, siguin del color que siguin. Perquè el dret a decidir ens
el creiem, i ens el creiem encara que la gent voti allò que no volem. I
el que li demano és que estigui a l’alçada –a l’alçada– del càrrec que
ostenta i desenvolupant la lleialtat institucional que en el moment,
avui, pertoca.
Gràcies, presidenta.
La vicepresidenta primera
Té la paraula, per a la resposta, el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat
Gràcies, senyora presidenta. Ara he entès exactament el fons de la
qüestió que vostè plantejava. Li voldria recordar, en aquest sentit, el
següent. El fet que jo tingui una actitud institucional que ha de ser
absolutament correcta, no vol dir que no tingui opinió. I l’opinió la
tinc, i a més a més la penso expressar. I en allò que em preocupi,
també. Perquè Barcelona és molt important per al conjunt del país. I,
per tant, si jo entenc que, en alguna mesura, alguna actuació que es
fa a Barcelona posa en perill el futur de Barcelona com a ciutat, a
criteri meu, òbviament, que pot estar equivocat, o el del país en el
seu conjunt, ho explicaré, encara que a vostès no els agradi. I
defensaré posicions que no sempre seran les seves, encara que a
vostès no els agradi.
Per cert, parlant de ràbia, no? En aquesta candidatura que hi havia a
Barcelona, que ha guanyat les eleccions, i es va reconèixer des del
primer moment de la nit electoral, hi ha algunes formacions polítiques
o persones «coaligades» que en el moment van arribar a dir
públicament que calia fomentar, no la ràbia, l’odi contra el president
de la Generalitat. (Remor de veus.) Senyor Herrera, empri el seu
temps i les seves energies, que deuen ser moltes, a convèncer
internament que deixin de ser ells o elles sembradors d’odi en aquest
país.

