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Ros presumeix d’independència
i vota amb CiU el suport al 9N
] El president del PSC retira la
moció del seu grup, que suma
forces amb els nacionalistes
LLEIDA

] El text aprovat fa costat a la
consulta “amb el benentès
que es celebrarà legalment”

ÓSCAR FORRADELLAS

Tan sols 72 hores després del ple monogràfic frustrat sobre la consulta, la
Paeria va donar ahir el seu suport
majoritari al 9N gràcies a un canvi
mínim: la inclusió de l’afegit “amb el
benentès que se celebrarà legalment”
que el PSC va incloure a la moció
presentada per CiU dimarts. Entremig, unes negociacions en què l’alcalde, Àngel Ros, i el candidat nacionalista, Toni Postius, van provar de
treure el màxim profit.
Tanmateix, l’acord es va fonamentar en dues claus: la retirada de la
moció presentada pel PSC sota el títol Volem votar amb què els socialistes buscaven desactivar el clam de la
manifestació celebrada davant de la
Paeria i una flexibilitat de la coalició
que li va permetre conservar un esment inequívoc al 9N.
Malgrat el rerefons de pacte, la
defensa de posicions va tenir punts
d’acrimònia entre els protagonistes.
Així, Postius va demanar al batlle un
posicionament “sense ambigüitats” i
“sense eufemismes”. “És la consulta, no una consulta; està convocada
i ens convoca a tots”, va emfatitzar el
portaveu convergent.
La càrrega més dura va venir, però,
en forma de referències al ple de dimarts. Postius va dir que amb l’aprovació de la moció nacionalista “es retorna a la ciutat de Lleida i a la Paeria la dignitat perduda”. “Jo vaig estar
dimarts a la manifestació i no vaig
veure cap regidor del PSC”, va afegir amb to de retret. De nou, la sala
estava plena de públic i a les prime-

El Consistori
dóna llum verda
a l’avanç del
POUM de Lleida

LÍDIA SABATÉ

El cap de l’oposició, Joan Ramon Zaballos, en un moment del debat aconsellant el seu succesor, Antoni Postius

res fileres es podien veure diversos
responsables de l’Assemblea Nacional Catalana.
I, de nou, l’alcalde va haver d’esmentar l’informe del secretari municipal sobre la possible comissió
d’una il·legalitat. Tot i això, la resposta de Ros va combinar l’acceptació de la llei amb el desig de mate-

rialitzar el dret a decidir. I, de passada, va deixar una admonició al seu
interlocutor: “Té més servituds vostè
de seguir l’aparell del seu partit que
jo. Amb el temps anirà tenint menys.
Jo puc elogiar el President Mas quan
vull i criticar el primer secretari del
partit; i ho faig”, va vantar-se.
Aquesta independència va tenir
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] El secretari general manté
l’advertència sobre la legalitat,
però l’alcalde assumeix l’avís

l regidor de CiU Toni Postius
va iniciar ahir la seva intervenció amb una imatge cinematogràfica: la d’aquell Bill Murray que
s’aixecava sempre al mateix Dia de la
marmota al inici d’Atrapat al temps.
Certament, el ple tornava a debatre
(i, ahir sí, a votar) el suport de la Paeria al 9N a penes tres dies després.
Encara que Heràclit va dir dos millennis enrere que mai es posa el peu
dues vegades al mateix riu, hom po-

dria pensar que en aquest cas l’aigua
venia del mateix desgel. De fet, el diagnòstic freudià del procés ens marca el recurs del PP contra l’Estatut
aprovat a les urnes catalanes com el
moment de la glaciació del dret a decidir. Tot i això, també es podria senyalar un ample pròleg que va començar amb la negociació de Pasqual Maragall en el si del socialisme
per donar a llum la seva creació i que
conclouria amb el trasllat del nounat

de Barcelona a Madrid. En aquest viatge d’anada i tornada –avui oblidat–
van ser Mas i CiU els que van passar
paper de vidre davant del ribot, ERC
qui va demanar el “no” a les urnes i
el PSC qui va acabar per cridar el poble al carrer. Deixebles d’Heràclit, els
atomistes van acabar per afirmar la
pluralitat de totes les coses. L’única
cosa que segueix ferma, immutable,
és la fèrria ofuscació del PP amb el
seu model d’Estat radial.

també els seus límits: el grup socialista va abstenir-se als punts segon i
quart de la moció de CiU, on es donava suport al Parlament per la interposició d’un recurs contra la decisió
del Tribunal Constitucional i al nomenament dels membres de la Comissió de Control de consultes populars signada pel mateix Mas.

LLEIDA • A la part dispositiva de la sessió, els grups de la
Paeria van aprovar l’avanç del
nou planejament urbanístic
que marca les pautes de creixement pels propers 15 anys a
la ciutat. Amb el vot favorable
dels 15 regidors del PSC i l’abstenció de PP i CiU, el consistori inicià la tramitació del document, que es posarà a disposició de la ciutadania des del
proper 15 d’octubre a l’Escola
de Belles Arts. L’alcalde Ros va
defensar un “model de ciutat
capital” tant en equipaments
com en “serveis” i “oportunitats”. Així, va parlar d’una “ciutat educadora” també en urbanisme i “integrada” com referent de “nostra àrea”.

El portaveu del PP, Joan Vilella, va
acceptar el debat a contrapèl i amb
l’advertiment d’anar als tribunals si
els acords incomplien la llei. “Ja n’hi
ha prou de tanta comèdia i d’utilitzar
la Paeria per fer punts als seus partits
i cercar l’aplaudiment de la claca”, va
dir enmig de l’esbroncada del públic.
Tot i això, el seu grup va votar ‘no’.

