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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE 
DE LA CORPORACIÓ EN DATA SETZE 
DE NOVEMBRE DE DOS MIL QUINZE 



 

A la ciutat de Girona, a setze de novembre de dos mil quinze. 
 
A dos quarts de vuit del vespre, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es 
reuneix el Ple de la Corporació per celebrar sessió plenària extraordinària. Presideix 
l’alcalde Carles Puigdemont i Casamajó i hi concorren els tinents i tinentes d’alcalde 
Isabel Muradàs i Vàzquez, Marta Madrenas i Mir, Glòria Plana i Yanes, Maria Àngels 
Planas i Crous, Eduard Berloso i Ferrer, Joan Alcalà i Quiñones i els regidors i 
regidores Carles Ribas i Gironès, Eva Palau i Gil, Cristòbal Sánchez i Torreblanca, 
M. Mercè Roca i Perich, Ricard Calvo i Pla, Pere Albertí i Serra, Martí Terés i Bonet, 
Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera, 
Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal, Manuel 
Martín Vertedor, Juan Maria Castel Sucarrat, Míriam Pujola Romero i Concepció 
Veray Cama. 
 
Dóna fe de l’acte el vicesecretari general en funcions, Lluís Pau Gratacós. També hi 
assisteix l’interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, comencem la sessió extraordinària que s’havia 
convocat ja amb l’antelació suficient a petició de dos grups municipals d’aquesta 
corporació. 
 
Abans, si m’ho permeten, d’entrar en el que és estrictament l’ordre del dia d’avui 
previst, com tots vostès saben, aquesta setmana passada es va produir un greu 
atemptat terrorista a la ciutat de París. Dissabte varem fer un acte de record, i de 
solidaritat, i de rebuig de la violència aquí davant de l’Ajuntament, vull agrair 
l’assistència dels portaveus, regidors i ciutadans que hi van assistir, també agrair 
l’assistència –que va venir més tard, però vull que en quedi constància– de la 
comunitat musulmana de Girona, que va voler expressar també el seu rebuig a la 
violència i la solidaritat amb les víctimes. I aprofitant que és la primera sessió d’aquest 
la mà plenari, crec que pertocaria que ara féssim, abans que res, un minut de silenci. 
De manera, que ara els convido a tots vostès a guardar un minut de silenci en 
memòria de les víctimes. 
 
(El ple fa un minut de silenci.) 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, per acord de la Junta de Portaveus, es va 
acordar que, malgrat que ho havíem d’haver tractat en el Ple ordinari passat, no es va 
incloure a l’ordre del dia raó per la que en aquest plenari recolzem el que ens 
demanava l’Associació de Víctimes de la Talidomida d’Espanya, que es concreta en 
una moció que està presentant a tots els ajuntaments de l’Estat i que diu així: 
 
Primer: Declarar el suport unànime i solidari de l’Ajuntament de Girona amb les 
víctimes de la talidomida a Espanya i, en particular, a l’Associació Avite, per la seva 
lluita de manera incansable i sense abaixar la guàrdia en pro i en favor de les víctimes 
d’aquest fàrmac a l’Estat espanyol pel deute històric que el nostre país té amb els 
afectats i els seus familiars des de fa seixanta anys. 

 
Segon: Instar i escriure a la farmacèutica Alemanya Grünenthal, que és imperi 
farmacèutic mundial i també afincada a l’Estat, responsable d’aquesta massacre, 
sol·licitant-li que, sense més dilació, indemnitzi els afectats espanyols. 

 



 

Tercer: Que independentment de la indemnització a la qual puguin tenir dret cadascun 
dels afectats i pel dany que els va produir la farmacèutica ens els seus cossos abans 
de néixer i, a més, dels danys nous, continus i permanents que continuen apareixent 
en els seus cossos cada dia després de seixanta anys. Instar també i escriure des 
d’aquest Ajuntament al president del Govern d’Espanya perquè, com a mesura social, 
el Govern, a través de l’organisme que correspongui, filtri qui pot ser afectat o no de la 
talidomida i concedeixi pensions vitalícies als afectats fins que es morin, així com 
estan percebent els afectats de la resta de països del món, menys a Espanya. 

 
Quart: Donar trasllat de l’acord adoptat i aprovat per aquest Ajuntament tant a 
l’Associació AVITE com al laboratori alemany Grünenthal afincat a Espanya i al 
Govern de l’Estat.  
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la moció a aprovació s’aprova per unanimitat. 
  
MOCIONS: 
 
1. Moció que presenten els grups municipals del PSC i la CUP-Crida per Girona 
referent al Pla Especial de Sant Narcís. 
 
Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi. 

 
2. Moció que presenten els grups municipals del PSC i CUP-Crida per Girona 
referent a la finalització de les obres de reposició del TAV. 
 
Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, els explicaré una mica la mecànica del 
funcionament, que els portaveus ja coneixen, però segurament la gent que és a la sala 
i la gent que ens està seguint per internet segurament no ho coneixen i és bo que ho 
recordem. En primer lloc, tal com marca el Reglament Orgànic Municipal i atès que 
s’han acreditat quatre sol·licituds d’intervencions per part d’entitats representants de la 
ciutat en aquest punt, el primer que cal fer és, segons el ROM, que aquestes entitats 
intervinguin abans de l’exposició que faran, en primer lloc, els grups sol·licitants del 
Ple, que són el Partit dels Socialistes i la CUP, i després els portaveus dels diferents 
grups municipals. Cadascuna d’aquestes intervencions disposarà de cinc minuts. Ja 
sabeu que no som estrictes, per tant, que si us heu de passar una miqueta més, mireu 
de no passar-vos massa, però us interromprem. Veureu el marcador davant vostre que 
us va marcant el temps, hi ha una campaneta que assenyala que s’han acabat aquests 
cinc minuts; acabeu tranquil·lament la vostra intervenció. I, acabades aquestes quatre 
compareixences que ens han sol·licitat, serà el torn dels grups. Els grups, intervindran 
els portaveus, però també òbviament intervindrà el Govern, en aquest cas, al final, el 
regidor responsable del barri. Hem quedat també, si no ho recordo malament, que se 
substanciaran les dues mocions conjuntament. Ho tinc entès correctament així; us 
agraeixo també l’economia del temps amb aquesta qüestió. 
I, per tant, sense més dilació, atès que han presentat sol·licituds d’intervenció en 
aquest plenari l’Associació de Comerciants i Petits Empresaris, l’Associació de Veïns 
del Barri de Sant Narcís, l’Associació de Veïns i Veïnes de Narcís Sud i l’Associació de 
Comerciants i Pimes Sant Narcís Sud, cridaria, en primer lloc, la senyora Eva Maria 
Trias, en nom de l’Associació de Comerciants i Pimes de Sant Narcís Sud, perquè 
pugui pujar aquí i fer ús de la paraula per aquest termini de cinc minuts que hem 
quedat. Si hi ha algun altre representant que en el seu lloc ho vol fer, no hi ha cap 
problema, però en tot cas l’entitat havia demanat participar. No, no, l’ordre és el que jo 



 

els acabo de dir, per tant, volen fer-ho individualment o conjuntament? Conjuntament? 
D’acord, si volen, disposen de deu minuts, no hi ha cap problema. Doncs la senyora 
Eva Maria Trias i la senyora Maria Dolors Hernández. Benvingudes i, quan vulguin, 
poden començar. 
 
Intervé la Sra. Hernández, qui manifesta, bona tarda a tots, senyor alcalde, senyors 
regidors, senyores i senyors, en primer lloc vull traslladar una salutació de l’Associació 
de Veïns i Veïnes de Sant Narcís Sud. Jo començaria una mica situant el que veiem al 
barri. El nostre barri en els últims anys ha patit molt i jo diria que són dos factors els 
que han fet que el barri tingui la situació que té actualment. En primer lloc, hem tingut 
durant molts anys les obres del tren d’alta velocitat, que ha patit molt tot el barri, sí que 
amb algunes zones més que amb altres, però crec que sí, que tot el barri ha patit les 
obres del tren d’alta velocitat. I, per altre lloc, també hem tingut la crisi econòmica, una 
crisi econòmica que, entre els dos factors, ha suposat jo diria, en primer lloc, que molts 
comerços i petites empreses hagin hagut de tancar la seva porta i altres encara estan 
sobrevivint en circumstàncies força difícils. A la mateixa vegada, això ha suposat per 
als veïns i veïnes la pèrdua de qualitat de vida. D’aquí la importància d’aquest Ple, 
nosaltres entenem que aquest Ple és important perquè parlarem del barri. 
Nosaltres pensem que un pla integral o un pla de barris –crec que el nom no fa la 
qüestió, la qüestió són els continguts– seria molt interessant. Som el barri més 
important en número d’habitants i, en aquests moments, crec que és un dels barris que 
més hem patit aquestes dues qüestions. Nosaltres entenem que aquest pla integral o 
pla de barris, en primer lloc, de cap manera pot ser d’una altra manera, l’ha de liderar 
l’Ajuntament, l’Ajuntament de Girona, hi hem de participar tots els veïns i veïnes i hi 
han de participar totes les associacions. 
L’objectiu general és la millora del barri, «lograr» un barri cohesionat, un barri on la 
qualitat de vida sigui digna per a tots els habitants i sobretot incidir amb els temes de 
més importància. Necessitem una regeneració econòmica, un pla econòmic de xoc, 
necessitem solucionar els temes socials, necessitem un pla social, els temes de 
seguretat, sobretot la zona sud, que nosaltres representem, crec que és un tema molt 
latent al barri, els temes culturals. Els temes culturals, tots sabem que tenim un centre 
cívic molt dinàmic, però que el tenim saturat, un centre cívic que funciona molt bé, però 
que ha quedat petit per al barri. Els temes d’urbanisme penso que són molt importants, 
sobretot vinculats als temes d’equipaments. Els temes d’equipament al nostre barri, 
crec que hi ha molta manca d’equipaments al barri. El tema de mobilitat i el tema de 
connectivitat, aquests són dos temes molt importants. També necessitem mesures 
correctores i equilibradores perquè no seguim augmentant la desigualtat econòmica i 
social que s’està donant al sud, sobretot a la zona sud del barri. El passat mes 
d’octubre, en una reunió d’aquesta associació de veïns amb el regidor de barri i la 
regidora d’urbanisme, ja varem manifestar aquesta necessitat d’un pla de barris i la 
sensació que varem tenir és que per part de l’Ajuntament hi havia molt bona recepció. 
Aquesta associació de veïns i veïnes va néixer fa un any i mig i va néixer de la situació 
que vivim la zona sud de Sant Narcís. En aquest últim any, sobretot, valorem molt 
positivament la interlocució que han tingut les dues associacions amb l’Ajuntament, 
sobretot a través del nostre regidor de barri i també a través del regidor de serveis 
socials i la regidora d’urbanisme. Això ens ha donat que, en aquest moment, al barri 
tenim possibilitats d’abordar temes importants, sobretot hem abordat els temes socials 
a través d’una col·laboració que estem fent conjuntament l’Ajuntament i l’associació de 
veïns. Hem millorat el barri amb aspectes molt importants, però queden moltes 
qüestions encara per reprendre. 
Nosaltres entenem que els temes de seguretat i equipaments socials són dos temes 
molt importants. Pensem que la gent gran, els infants, els joves tenen necessitat 
d’aquests espais i d’aquestes actuacions. Les polítiques d’integració també són molt 



 

importants, molt importants perquè nosaltres ens trobem en una zona on la crisi 
econòmica ha fet que la situació dels veïns del barri sigui, en aquests moments, molt 
preocupant. El tema de la gent nouvinguda ha fet que tinguem situacions molt 
preocupants, sobretot tenint en compte els nens, els adolescents i també amb la gent 
gran. Necessitem equipaments, deia anteriorment que el pla aquest integral o el pla de 
barris necessita equipaments. La zona sud al barri Sant Narcís no té cap equipament 
públic, cap. En tenim un privat que, lògicament, com vostès comprendran, la majoria 
de nens i nenes i joves no poden accedir a aquest equipament privat. Llavors, 
entenem que una política d’integració també és a través d’equipaments. 
Necessitem més accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Vull recordar 
que som una zona molt sensible, perquè som una zona on tenim una residència de 
Mifas. El tema de barreres arquitectòniques, és veritat, inclús ara en aquest moment 
tenim una comissió entre l’Ajuntament, l’associació de veïns i la de comerciants per 
parlar del tema d’accessibilitat, mobilitat i barreres arquitectòniques, que precisament 
aquesta setmana ha començat les seves tasques, però necessitem anar més enllà. Jo 
dic sempre, i perdonin l’expressió, que la zona sud de Sant Narcís és com un cul de 
sac, un cul de sac cap a Girona; podem anar a Vilablareix, podem anar cap a Santa 
Coloma, però ens quedem tancats en aquesta zona. Nosaltres entenem que aquesta 
zona del barri, aprofitant que tenim la futura zona sanitària a la carretera de Barcelona, 
i crec que serà molt important també per la reactivació econòmica d’aquesta part de la 
carretera de Barcelona, crec que és una de les apostes més encertades en els últims 
temps, també ens ajudaria a la zona sud de Sant Narcís. I com? Doncs ens ajudaria 
fent la connectivitat de la carretera de Barcelona al barri i feedback. Clar, estem parlant 
d’una obra, no de qualsevol obra, però crec que és necessària, és necessària aquesta 
connectivitat de la carretera de Barcelona amb el barri de Sant Narcís. Perquè si 
parlem de reactivació econòmica, per nosaltres és fonamental poder accedir no només 
a la futura zona sanitària, sinó també a la zona comercial Mas Gri. La zona comercial 
Mas Gri està a tocar, si no tinguéssim la barrera del tren, tothom ho veu lluny però no, 
nosaltres el final del barri el tenim pràcticament en aquella zona. 
Què estem dient amb això? Que nosaltres pensem que un pla de barris que és molt 
necessari, un pla on tothom, com deia anteriorment, hi puguem ser-hi, un pla que sigui 
a curt, a mig i a llarg termini, que sigui un pla ambiciós, perquè crec que el barri ho 
mereix i que nosaltres, com a associació de veïns i veïnes estarem sempre al costat 
de totes les iniciatives que es posin per millorar el barri, tant aquest Ple com les que 
vinguin. Nosaltres l’únic que volem és la millora de la qualitat de vida dels veïns i 
veïnes de Sant Narcís, en definitiva, un barri amb més oportunitats per tots, més 
solidari i equilibrat. 
 
Intervé el Sr. alcalde qui dóna la paraula a la Sra. Trias. 
 
Intervé la Sra. Trias, qui manifesta, voldria afegir una miqueta referent al que ha dit 
ella, que ja és del que vivim cada dia, a nivell comercial, la visió és diferent, sempre 
parlem de dues realitats: la diürna i la nocturna, lògicament. Però sí que afegir que 
hem patit molt amb les obres, que hem estat molts anys patint amb camions, amb la 
crisi econòmica, se’ns ha sumat molt, el sector sud ha quedat molt tocat, igual que 
l’altre sector de Sant Narcís, però veiem oportunitat a obrir-nos, veiem oportunitat al fet 
que tenim un Hipercor que les obres havien de ser diferents i havíem de ser 
connectats amb l’Hipercor; tornarem a ser al darrere de l’Hipercor, tornarem a ser com 
l’altre sector del barri, al darrere de l’estació i tornarem a ser al darrere de tot aquest 
complex sanitari. Ens agradaria que es pogués connectar d’alguna manera, és una 
cosa, una demanda que hem fet per activa i per passiva, ha arribat a diversos llocs, ho 
hem dit moltes vegades, la solució no la tenim a les mans, però creiem que amb un pla 
de barris es podria intentar millorar alguna cosa. Proposàvem, com bé deien els veïns, 



 

intentar créixer, intentar connectar-nos amb l’altre costat, perquè seguim estant 
sempre al darrere. 
Bàsicament, el tema de seguretat, que també hem parlat amb la Dolors i els veïns, 
doncs sí, és un tema que s’ha tractat força, és un tema que s’està posant molt en 
marxa, realment ens feia moltíssima falta i ha quedat demostrat. Agraïm moltíssim la 
feina que s’està fent; dir que el regidor també ens ha ajudat molt sempre. El tema de la 
mobilitat, com deia la Dolors, no em vull repetir, però pràcticament vivim el mateix; les 
úniques diferències que trobem és a nivell comercial. I crec que de la mà estem 
aconseguint coses, funcionem més bé. I, bàsicament, bé, és traslladar això, que es 
pugui i es valori el tenir una cosa en condicions i un barri arreglat. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui pregunta, volen fer-ho conjuntament també o per separat? 
Conjuntament? Doncs demano que pugin fins aquí el senyor Xavier Reyner i la 
senyora Esther Arnau. Quan vulguin, tenen la paraula. 
 
Intervé el Sr. Reyner, qui exposa, bon vespre a tothom, ens presentem, aquí tenim 
l’Esther Arnau i jo mateix, Xavier Reyner, que som representants de l’Associació de 
Comerciants i Pimes del Sector Dominiques i, en el meu cas, president de l’Associació 
de Veïns de Sant Narcís, el representant. Som aquí en representació, com he dit, de 
les nostres entitats i el que volíem explicar és que fa més de vuit anys que patim les 
obres de l’AVE a la ciutat de Girona, al nostre barri, en especial. Des del primer 
moment, les nostres entitats van demanar que se’ns informés i se’ns tingués en 
compte, ho varem haver d’exigir a través de reunions informatives, audiències 
públiques, els fòrums, oficina d’atenció als afectats; algunes vegades tots sols, altres 
vegades amb ajut d’altres col·lectius i partits i, a vegades, a través de la Mesa 
d’Entitats per la Participació Ciutadana. 
Veient, però, que les dificultats de ser escoltats, com a primers i principals 
interlocutors, veïns i comerciants de tot el barri i com a primers interessats, varem 
haver d’exigir la creació d’una taula de seguiment de treball de les obres i de tot el que 
afectava aquestes obres. Finalment, en una de les primeres reunions abans de 
començar les obres, aquesta taula va ser impulsada per la regidora –llavors regidora 
d’urbanisme– senyora Isabel Salamaña i, posteriorment, amb el canvi de govern va ser 
continuada, aquesta taula, pel regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas. Aquesta 
taula us hem de dir que ha estat un instrument d’intens treball de col·laboració entre 
totes les entitats i particulars que han volgut destinar temps o que han tingut temps per 
destinar-hi, i esforços, i s’han dedicat a reivindicar els drets dels afectats per les obres 
del TAV, però sobretot a debatre sobre les necessitats de present i de futur de tot el 
barri de Sant Narcís. I també en aquesta taula era on es parlava de quins passos 
caldria per fer per seguir i per aconseguir el barri que volem amb tots els 
santnarcisencs, tots els veïns i tots els comerciants. Ara entenem que aquest ha de ser 
l’espai per donar forma al Pla de Sant Narcís, que se n’ha parlat fer darrerament, el Pla 
especial de Sant Narcís que es demana. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Arnau, qui explica, durant tot aquest temps hi ha hagut 
molta gent al peu del canó, donant suport a les entitats en els moments més difícils i 
empenyent-nos a continuar, malgrat totes les circumstàncies semblessin girar-se en 
contra. Hi ha hagut moments molt durs on ens hem sentit molt sols i hem trobat a faltar 
el recolzament de la ciutat, que la força dels veïns i comerciants ha servir per seguir 
lluitant pels objectius que ens havíem fixat: calendari de finalització de les, obres, 
calendari de reposició del Parc Central, dels carrers Oviedo, Josep Maria Gironella, 
plaça Europa, indemnitzacions i compensacions. Per això no voldríem deixar passar 
aquesta oportunitat d’avui sense agrair a totes i cadascuna de les persones que en un 



 

moment o altre, a títol particular o en representació d’un col·lectiu, han decidit que 
valia la pena destinar-hi part del seu temps. 
A títol personal, volem agrair a en Martí Carreras l’intens esforç realitzat durant anys, 
que ens ha impulsat a seguir lluitant per Sant Narcís i els seus veïns. Va ser ell qui, 
com a president de l’AV Sant Narcís fa més de dotze anys, ja va plantejar la necessitat 
urgent d’elaborar un pla especial i integral a tot el barri de Sant Narcís. Cal recordar 
que en el pitjor dels moments, en els de més nerviosisme i solitud dels veïns i 
comerciants, quan les accions contundents eren sobre la taula, vam ser nosaltres 
mateixos els que varem proposar aquest Ple per recuperar la confiança en el consistori 
i en Girona, que, lluny de convertir-nos en la nova centralitat promesa, ens tornava a 
deixar al pati de darrere de les obres, que, lluny de cosir-nos al centre, ens esqueixava 
de nou. 
 
Intervé el Sr. Reyner, qui exposa, va ser a la taula de seguiment i després de debatre-
ho amb profunditat on es va acordar que calia fer un ple que donés veu a tots els veïns 
i que culminés en un compromís de futur per part de tots els representants veïnals i 
municipals per treballar conjuntament i sense interessos partidistes pel nostre barri de 
Sant Narcís. Aquest Ple s’havia de celebrar a principis de 2015, però, per 
circumstàncies que molts de vosaltres ja coneixeu, nosaltres mateixos varem sol·licitar 
l’ajornament d’aquest Ple. No ens va agradar que després es convoqués pels voltants 
de l’abril a les portes d’unes eleccions municipals, no ens va agradar, ni que des del 
partit del govern fessin propaganda als diaris de la presentació del Pla especial de 
Sant Narcís als veïns, cosa que no es va fer, com tampoc ens ha agradat ara que 
l’oposició entri també en el joc mediàtic i faci seva als diaris la tan demanada petició 
dels veïns i durant tants anys de crear la taula de treball. 
I avui, de manera força inesperada per a alguns de nosaltres, tenim un Ple 
extraordinari fet per als i pels polítics. Ens hauria agradat demanar aquest Ple 
conjuntament entitats, partits i veïns, ens hauria agradat preparar-lo plegats, amb més 
temps, ens hauria agradat i molt, però tot i això, tot i així, no estem aquí per retreure 
res a ningú, incompliments i coses d’aquestes, perquè penseu que n’hi hauria per a 
tots els partits. El que volem és oblidar el passat i construir plegats un barri de futur 
integrat totalment amb la resta de la ciutat. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Arnau, qui manifesta, sigui com sigui, ara som al Ple 
extraordinari i els demanem sortir-ne amb tots els acord de màxims possibles. Per tot 
el que hem explicat inicialment, demanem que sigui aquesta taula de seguiment dels 
dijous l’espai de treball d’aquest pla i que cal dotar-la de tot el contingut i força 
imprescindible per treballar conjuntament veïns i comerciants i tots vostès per redactar 
el Pla especial integral. Això és: treballar conjuntament a partir de la feina feta durant 
aquests anys amb la gent i entitats que hi han participat, que creiem que han de ser 
qui ho lideri, i la incorporació de totes les regidories implicades per fer un veritable pla 
integral, social, econòmic i urbanístic i dels tècnics municipals de les diferents àrees; 
mantenir els compromisos presos de com i què fer a les immediacions del que 
anomenem zona zero i fins ara responsabilitat de la constructora preses pel regidor 
responsable de l’obra, i que també pensem imprescindibles, sigui present a la taula; 
convidar explícitament i oficialment l’oposició a participar-hi, tots aquests ja ho han 
estat, tot i que potser el fet que els ho demanéssim les entitats no els ha fet sentir 
obligats a fer-ho fora de moments molt puntuals, per donar així la força del projecte de 
ciutat a un pla imprescindible per a Sant Narcís i una mena de compensació tan 
demanada pels que més hem patit l’obra. 
 
Intervé el Sr. Reyner, qui exposa, cal que sigui un projecte de ciutat. Durant vuit anys 
que portem de les obres del tren, ens hem hagut d’escoltar moltes coses, hem hagut 



 

d’escoltar que a Sant Narcís només pensem en el tren, que ens queixem sempre del 
mateix i que només sabem parlar de les obres; els que han estat a la taula de 
seguiment saben que el nostre interès ha estat sempre tot el barri i tota la ciutat. 
Tornem a recordar i no ens cansarem de fer-ho que el Parc Central no és un parc de 
nova construcció, aquest parc ja existia abans de les obres, el Parc Central era i ha de 
tornar a ser per a tots els gironins. El mateix podríem dir de la resta d’actuacions que 
s’han fet, com la plaça Europa, el carrer Josep Maria Gironella, el carrer Oviedo, que 
darrerament s’està acabant, el Bisbe Sivilla, el Francesc Rogers, etcètera. Igualment, 
no ens cansarem de dir que les obres han afectat, perquè és així, la totalitat del barri, i 
que aquest pla integral ha d’ajudar a recuperar-ne la tranquil·litat i unitat. 
Exigim que sigui un pla especial i integral per diverses coses, per diversos motius. Tal 
com s’ha treballat a la taula de seguiment tots aquests anys, la transformació i millores 
que hem de tenir al barri no poden limitar-se a qüestions urbanístiques o de mobilitat, 
també hem treballat amb promoció del teixit comercial, millores internacionals, 
culturals i socials, millores en espais comuns, i recordar que l’únic pla especial existent 
al barri, el Pla especial del Grup Sant Narcís, data del 1993, fa ni més ni menys que 
vint-i-dos anys, i a més és anterior al vigent Pla general d’ordenació urbana de Girona, 
que és de l’any 2002, del qual avui en dia ja se n’han fet cinquanta-sis modificacions 
puntuals i del qual se n’han derivat onze plans parcials urbanístics, vint-i-set plans de 
millora urbana i trenta-tres plans especials. De tots aquests plans d’actuació, no n’hi ha 
cap que tingui com a àmbit el barri de Sant Narcís, cap ni un, en tretze anys, cap. No 
pensem ni volem que el pla s’hagi de circumscriure a la zona de les cases baixes –
també això ho demanaven a la taula de treball–, volem que el pla sigui integral i per a 
la totalitat del barri. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Arnau, qui exposa, aquest és el seu Ple i no ens el sentim 
nostre, estem cansats d’enfrontaments electoralistes, gestos de cara a la galeria i 
discursos que només busquen el titular de la notícia de l’endemà. Sant Narcís no es 
mereix el que ha passat durant aquests anys, però encara menys convertir-se en una 
arma entre vostès o ser un instrument més de propaganda. Ho hem patit massa cops, 
però també hem viscut el que es pot aconseguir quan remem plegats en la mateixa 
direcció, veïns i comerciants amb polítics de tots els colors i sensibilitats. Aquest és el 
seu Ple i no el nostre, per això l’Associació de Veïns de Sant Narcís i l’Associació de 
Comerciants de Sant Narcís Sector Dominiques els demanem, els exigim, senyor 
alcalde i tot el consistori, que adquireixin el compromís de convocar el grup de treball 
integrat per les entitats del barri que, amb l’assessorament tècnic municipal que es 
necessiti, elabori el Pla integral de millora del barri de Sant Narcís, al voltant dels eixos 
social, econòmic, urbanístic i mediambiental. Així també sol·licitem que quan aquest 
pla estigui enllestit, en una data concreta i propera, no més enllà del 2016, es convoqui 
un nou ple extraordinari de Sant Narcís en la forma que havia estat acordada. 
Permeti’ns només una darrera reflexió. Hem estat crítics perquè estàvem dolguts per 
alguns errors del passat, comprometem-nos tots a oblidar-los, aprenguem-ne per no 
repetir-los i tornem a confiar que treballant plegats sabrem lligar, teixir i reactivar la 
transformació ciutadana més gran que ha viscut la Girona del segle XXI. 
 
Intervé el  Sr. alcalde, qui exposa, ara és el torn dels dos grups municipals proponents 
de les mocions que se sotmetran a votació. Entenc que l’ordre ha de ser de menor a 
major, o vostès han parlat d’un ordre diferent? El que decideixin vostès. En primer lloc, 
la senyora Paneque? 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui 
manifesta, avui potser m’allargaré un pèl més del que és habitual en mi. 
 



 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, si li sembla, jo li marcaré igualment, quan soni la 
campana, li tornaré a posar el comptador i, en tot cas, entenc que aquests deu minuts 
seran suficients. 
 
Intervé la Sra. Paneque, qui manifesta, sobradament. En primer lloc, m’agradaria 
agrair el to, els arguments i les voluntats expressades avui aquí pels representants tant 
de les associacions de veïns com de comerciants del barri de Sant Narcís. Voldria 
agrair també molt sincerament l’entesa, la voluntat, les idees i el treball de la CUP, que 
ens han permès presentar conjuntament aquestes propostes avui en aquest plenari 
extraordinari. Són dues les propostes que portem avui a la consideració d’aquest Ple, 
la primera referida al Pla integral de Sant Narcís i la segona referida a les obres de 
reposició del tren d’alta velocitat. 
El motiu d’aquestes propostes d’acord és començar de manera immediata la confecció 
i realització d’un pla integral per al barri de Sant Narcís i esperem que avui, en aquest 
Ajuntament, quedi expressat de manera tàcita la voluntat unitària i real d’un retorn 
degut i just per part de la ciutat al barri de Sant Narcís a causa, com ja s’ha dit, de les 
obres del tren d’alta velocitat i de totes les conseqüències que ha significat per als 
seus veïns i veïnes. 
La primera proposta que vaig fer com a representant dels socialistes gironins va ser 
precisament sobre el barri de Sant Narcís, d’això ja en fa dos anys, significava un 
canvi de posicionament respecte al grup anterior i dels governs anteriors socialistes. 
Ens semblava que era un exercici de responsabilitat necessari de fer, perquè al 
conjunt de la família socialista, que jo llavors ja representava, ens era evident que no 
s’havia acomplert amb la promesa que la nova estació també havia de ser un centre 
articulador a favor del barri, on s’encabissin busos, rodalies i alta velocitat. Ni tampoc 
s’havien donat, ni s’han donat respostes ni solucions als comerços que varen i estan 
patint en la seva economia familiar les dificultats, ni a les persones que varen veure 
com apareixien esquerdes a casa seva i que no han tingut una compensació complerta 
a aquesta circumstància aliena, ni a la gent que justament ha lamentat l’allargament 
d’unes obres que encara no han acabat, ni les associacions de veïns que tan 
insistentment han denunciat fins ara mateix en aquest Ple la situació del barri. Per tots 
aquests motius, creia fa dos anys i crec ara mateix, creiem aquest grup municipal, i 
com a màxima representant del socialisme gironí, que havíem de fer aquest exercici 
de reconeixement públic d’aquests errors. 
I és veritat també que hi ha altres barris que necessiten millores urgentíssimes i 
rotundes, alguns arrosseguen greuges comparatius que la ciutat ha de resoldre perquè 
Girona s’articuli amb coherència i fortalesa, però al nostre entendre, no obstant, el barri 
de Sant Narcís reuneix una particularitat, i és que totes les forces del plenari, pel fet 
d’haver estat l’escenari d’un canvi tan profund i costós en aquests últims anys i pels 
retards arribats un darrere dels altres sobre les obres, tenim bons motius per posar-
nos d’acord i engegar un canvi que sigui a favor de Sant Narcís i que acabi revertint a 
favor de tota la ciutat. 
Aquesta proposta d’acord, en conseqüència, és la mà estesa i el suport incondicional a 
l’alcalde, que és qui té legitimitat per encapçalar-lo i per fer-lo possible d’aquest grup 
de l’oposició, per donar totes les eines i recursos, suport incondicional, tant econòmic 
com tècnic, per tal que el barri de Sant Narcís tingui el pla integral que vulguin els seus 
veïns i veïnes, un a un, ciutadà a ciutadà, de la mà amb els seus representants de les 
associacions de veïns i comerciants. 
Varem acordar que el debat del punt 1 i 2 es fes de manera conjunta per facilitar 
sobretot les intervencions de les entitats i per la relació que existeix entre els dos. Pel 
que fa al pla integral, ho fem amb una proposta d’acord prou oberta, pensem, per rebre 
el suport de tots els grups municipals i construïda també amb aportacions de veïns, 
veïnes i entitats, és a dir que vingut d’idees escoltades, inspirada també en com es va 



 

elaborar el Pla de mobilitat urbana, que va comptar amb aportacions de nombroses 
entitats i associacions i que tots nosaltres –tots els grups municipals– varem valorar 
molt positivament. I hem incidit en les fases de seguiment i execució, que és on hem 
vist precisament oportunitats de millora respecte del Pla de mobilitat urbana, que 
d’això es tracta, finalment, de millorar els processos de participació ciutadana amb 
base a l’experiència dels que hem fet anteriorment. 
Insisteixo a anomenar-lo «pla integral» –tot i que, com s’ha dit, el nom no fa la cosa– i 
no «especial», i aquí voldria dir que és una terminologia proposada per la CUP i que, 
de ben segur, ells podran explicar a continuació. Però fonamentalment la idea que 
volem traslladar és que no es tracta d’un pla urbanístic acotat a una zona específica 
del barri, es tracta d’elaborar un pla ampli, global, transversal, fet des del barri, que ens 
serveixi a tots de guia a l’hora de plantejar les accions i les actuacions i que les doti de 
coherència. Per això hem fet des de, hem plantejat comissions sectorials que tractin 
temes com la mobilitat, l’urbanisme, el comerç, la promoció econòmica i la cultura 
coordinades per una comissió ciutadana amb representants veïnals i tècnics. Hem 
volgut marcar un calendari de finalització perquè sigui possible incloure ja partides 
econòmiques als pressupostos del 2017 i perquè es puguin fixar compromisos i 
complir-los; i és important, ho repeteixo, que el seguiment de la seva execució es 
pugui fer a través d’aquesta comissió ciutadana. Algunes són conegudes, se’ns han 
traslladat avui mateix accions de joventut i infància, culturals per estendre el projecte 
de La Volta, revisió d’equipaments esportius, potenciació dels eixos comercials, des de 
Pare Coll fins a Avinguda de Sant Narcís, Oviedo, Santander, passant per la plaça 
Assumpció, revisió urbanística de carrers i voreres, Cristòfol Colom, Francesc Artau, 
Avinguda Sant Narcís, carrer Pamplona; només per posar alguns dels casos que es 
podrien plantejar, si així ho decideixen els veïns en aquest pla integral que vol ser 
global. 
Coneixent els programes electorals i compromisos en campanya de tots els 
representants d’aquest Ple, no veiem motius pels quals aquestes propostes no haurien 
de rebre el suport dels diferents grups municipals i així ho esperem. El millor per 
realitzar aquest pla integral, sense cap dubte, era un ple extraordinari que, a diferència 
d’altres opcions, assegura que es poden aprovar aquestes propostes d’acord. És a dir, 
si bé una audiència pot servir per fer el seguiment i informar sobre l’execució d’unes 
obres, un pla, un pressupost i escoltar les aportacions de tots els ciutadans i 
ciutadanes, aquest Ple extraordinari ha de servir per adoptar un acord concret per fer-
lo possible, en aquest cas, el pla integral. Per tant, si bé l’audiència pot ser una bona 
eina per fer el seguiment de l’execució d’aquest pla, ens sembla que aquest Ple avui 
ha de servir per aprovar-lo. 
Crec que les diferents forces polítiques ja hem manifestat on calia, en Junta de 
Portaveus i comissions informatives, les discrepàncies que hi podia haver sobre la 
convocatòria d’aquest Ple, hem donat resposta i avui no ho reiterarem, avui no 
entrarem en consideracions polítiques, volem evitar qualsevol element que ens allunyi 
de l’acord i no donarem resposta a cap consideració que no estigui centrada en les 
propostes que avui es presenten. 
I, ràpidament, sobre la segona proposta d’acord, es tracta d’assegurar la finalització de 
les obres de reposició i l’aprovació urgent del Pla de seguretat. Tan cert és que són 
accions que també depenen d’altres institucions i administracions com que la unitat 
d’acció dels representants dels diferents partits polítics poden exercir han d’anar i estic 
convençuda que aniran a favor de fer-ho possible de la manera més eficaç i ràpida. 
En aquest punt, vull manifestar, de nou, tant la nostra disposició per avançar 
conjuntament i unitàriament amb totes les forces d’aquest Ple, com la nostra convicció 
que, en aquest cas, cal allunyar qualsevol politització i que els representants siguem 
veritablement representants per estar al servei i al costat dels veïns per tal de finalitzar 
les obres i fer-ho de la millor manera possible. 



 

Fa ús de la paraula la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona, qui exposa, en primer lloc, volem agrair a les entitats de Sant Narcís que han 
fet l’esforç d’intervenir en aquest Ple; el poc temps i la controvèrsia generada ho fan 
especialment meritori. Volem agrair-los no només que hagin vingut avui a donar veu a 
la gent de Sant Narcís, sinó també que alguns d’ells portin més de set anys persistint 
en la defensa del barri i la seva gent davant de tot el que ha comportat les obres del 
TAV. Gràcies per ser-hi. 
En segon lloc, i abans d’avançar en l’exposició, volem fer autocrítica. Som conscients 
que la convocatòria d’aquest Ple ha generat controvèrsia i que les seves 
característiques no compleixen les expectatives creades durant molt de temps al barri. 
Voldria aclarir que el nostre interès ha estat sempre el de fer costat a una demanda 
veïnal i de col·laborar per desencallar un tema que havia quedat pendent. En cap 
moment n’hem volgut fer un ús partidista –no sé si això ho podrà dir tothom– i hem 
intentat no fer cap pas sense l’aval de les entitats implicades. En qualsevol cas, volem 
demanar disculpes si no ho hem sabut fer prou bé, n’anirem aprenent. 
Al mateix temps, però, volem transmetre dues idees que creiem importants. D’una 
banda, que la realització d’aquest Ple no nega la possibilitat de fer-ne d’altres, ni 
d’habilitar nous espais de participació de les entitats i els veïns i veïnes del barri, una 
audiència pública o el que creiem oportú, sinó al contrari, el que pretenem, posar les 
bases per aquesta participació, és un dels nostres objectius per a aquest Ple. 
D’altra banda, creiem que aquest Ple ha de permetre explorar aquesta fórmula com un 
espai de comunicació i de treball amb els barris i per això apostem per estendre-la a 
d’altres barris en el futur. La formalitat del Ple té limitacions, en som conscients, però 
pot ser una bona eina per fer tractar periòdicament amb cada barri temes específics 
amb el reconeixement que es mereixen. 
Sense més preàmbuls, doncs, avancem. Les obres del TAV van començar el 2008, 
ara ja fa set anys, s’ha dit repetidament, i només divuit després que s’acabés el Parc 
Central, també cal tenir-ho en compte. Nosaltres, la CUP, ja varem ser molt crítics en 
el primer moment qüestionant la necessitat d’aquesta infraestructura i la forma com es 
plantejava, conscients de tot el que implicava. Aleshores, juntament amb Iniciativa, ens 
varem quedar sols alertant del que ens venia a sobre. El resultat, però, podem dir que 
ha superat els pitjors pronòstics i són molts els que haurien de fer autocrítica: l’Estat, 
amb la seva deixadesa, promeses falses i incompliments continuats; la Generalitat per 
la lentitud en la part que li pertocava; el Govern tripartit per permetre que tirés 
endavant l’obra sense tenir tots els punts lligats; i l’actual Govern per la poca capacitat 
de pressió i la lentitud en aquells temes que li són propis; i a tots plegats per, massa 
sovint, actuar d’esquena al veïnat i anar sempre a remolc de les seves demandes. 
És evident que el fet de no tenir responsabilitats directes de gestió en cap de les 
administracions implicades ens posa en una situació fàcil per ser crítics, però també és 
cert que en aquests anys no hem estalviat ni estalviarem esforços per donar suport a 
les demandes i exigències del barri. Hem estat al vostre costat trepitjant les obres, 
valorant l’arbrat, exigint responsabilitats i el que ha fet falta, i aquí vull fer notar que 
parlo en plural, perquè parlo en nom de la nostra formació, però amb això no tinc cap 
intenció d’atribuir-me cap mèrit, ans al contrari, vull aprofitar aquest moment per 
reconèixer la tasca del regidor que ens ha precedit, en Jordi, que representant la CUP, 
sí, però també com una aposta personal ha dedicat molt de temps a aquesta lluita de 
forma absolutament desinteressada. El cert és, però, que si avui som aquí és gràcies a 
la lluita veïnal liderada per les associacions de veïns i comerciants que, a còpia 
d’insistir, heu aconseguit que se us tingués en compte; l’audiència pública, reunions de 
veïns, l’oficina d’atenció són algunes de les fórmules que vosaltres ja esmentàveu. I 
heu aconseguit també que ens féssim conscients de les conseqüències que han tingut 
i continuen tenint les obres del TAV, tant les més immediates com les de mig i llarg 
termini. I és que tot plegat ens ha portat set anys d’obres en una extensió enorme i 



 

amb afectacions en molts nivells i a tota la ciutat. És evident, però, que el barri de Sant 
Narcís és el que ha resultat més afectat per aquesta obra. Algunes d’aquestes 
afectacions s’han anat resolent amb més o menys encert a mesura que s’anaven 
tancant etapes de les obres –sorolls, problemes de mobilitat, afectacions en els 
edificis–, d’altres, però, encara resten per resoldre i unes i altres han generat 
conseqüències que ja no es resoldran amb la sola finalització de l’obra. No vull fer una 
llista de totes elles, però sí esmentar-ne un parell per la seva rellevància. 
Una és la destrucció de comerços, l’heu esmentat les dues associacions de veïns i de 
comerciants, i la pèrdua de vitalitat que comporta. El comerç local i de barri és clau per 
a la cohesió social i a Sant Narcís, aquests darrers anys, ha viscut una doble crisi, una, 
derivada de la situació econòmica i l’altra, dels talls i molèsties de les obres. Una altra 
són les afectacions derivades del trànsit de centenars d’autobusos i cotxes que 
generaran tant l’estació d’autobusos com en els aparcaments subterranis –
contaminació, soroll, problemes de mobilitat–, el tema és prou important com per 
demanar un estudi independent i rigorós sobre les conseqüències d’aquest trànsit i 
informar-ne el veïnat de forma precisa. 
La realitat actual és, que tenim unes obres encara per acabar –reposició de la llosa, 
estació d’autobusos, recuperació d’espais afectats com l’actual estació d’autobusos–, 
tenim una part completada ha que hagut d’avançar l’Ajuntament i que cal exigir a Adif 
que ens retorni a la inversió realitzada. Tenim també encara massa dubtes sobre el 
calendari i les característiques de les obres que resten pendents. Agraïm al regidor 
Carles que divendres passat ens n’expliqués alguns detalls, però cal traslladar aquesta 
informació a la ciutadania. Tenim també una revisió del Pla especial urbanístic del grup 
d’habitatges de Sant Narcís licitat el novembre de 2013, que hauria d’haver-se 
completat ja fa més d’un any –es preveien onze mesos–, novembre de 2013, però del 
qual no disposem ni una primera proposta, a no ser que avui ens diguin el contrari. 
Tenim unes afectacions al barri que van molt més enllà de les merament urbanístiques 
i, per tant, la demanda d’un pla molt més ampli, com apuntàveu avui, tant pel que fa a 
la zona com pel que fa als àmbits de gestió que ha d’incloure. 
És per tot això que enfoquem aquest Ple amb voluntat constructiva. Els nostres 
principals objectius són: facilitar la informació pública, generar debat i reactivar les 
accions amb el barri de Sant Narcís. Però sobretot plantegem aquest Ple com un espai 
on assolir acords, tant sobre els passos que cal fer per aconseguir finalitzar 
definitivament l’agonia de les obres del TAV, com sobre les característiques que han 
de guiar el Pla integral de Sant Narcís; és per això que us hem fet arribar dues 
propostes d’acord. La primera d’aquestes propostes emmarca l’elaboració d’un pla 
integral al barri de Sant Narcís, que ha d’incloure el Pla especial urbanístic pendent 
des de 2013, però ha d’anar molt més enllà. El Pla especial urbanístic previst és, de 
fet, una revisió de l’actual, és una eina exclusivament urbanística i només afecta una 
part de l’actual barri de Sant Narcís; un pla de barri actual ha d’integrar tota la zona 
que conforma l’actual barri de Sant Narcís i atendre les especificitats i idiosincràsies de 
cada zona. Però també ha d’anar més enllà a nivell temàtic, no ha de centrar-se 
exclusivament en l’urbanisme, sinó que ha de permetre analitzar i plantejar accions en 
àmbits com la cultura, la promoció econòmica i el comerç, la mobilitat, l’educació, 
l’atenció a la infància, joventut, gent gran, etcètera. En definitiva, ha de ser un pla 
integral que permeti reflexionar i fer propostes des d’una visió global. 
Evidentment, això requereix la participació de tots i cadascun dels agents implicats en 
el barri i especialment d’aquells que, perquè hi viuen o hi treballen, el trepitgen cada 
dia. Per això la nostra proposta no concreta quines accions ha d’incloure aquest Pla 
integral, sinó que vol guiar el procés per elaborar-lo i els requisits mínims que ha de 
tenir posant especial èmfasi en la participació. Per això a la nostra proposta preveiem: 
l’elaboració del pla integral que ha de partir d’una diagnosi prèvia i ha d’incloure les 
actuacions acordades, la seva calendarització, el pressupost assignat i l’àrea de 



 

l’Ajuntament responsable de la seva execució, i que ha d’estar aprovat abans d’acabar 
el 2016; la constitució d’una comissió ciutadana amb representants d’entitats, grups 
municipals i tècnics de les àrees implicades –evidentment podem fer servir les eines 
que existeixen en l’actualitat– i de cinc comissions sectorials –promoció econòmica, 
cultura, social, urbanisme, mobilitat–, aquestes comissions han d’esdevenir espais de 
treball i decisió, tant en la diagnosi i elaboració com en la seva execució i seguiment. I 
també demanem l’obertura d’un període d’informació ciutadana i al·legacions i una 
consulta popular que ha de donar el vistiplau al pla integral que s’aprovarà finalment –
s’aprovaria, proposem, finalment– en un ple realitzat al mateix barri de Sant Narcís. 
La segona de les propostes es centra en la finalització de les obres de reposició del 
TAV i pretén posar mesures perquè aquestes es facin amb totes les garanties, perquè 
es mantingui informada la ciutadania en tot moment i perquè es reconeguin les 
afectacions que encara perduren en el barri de Sant Narcís. Per això proposem 
l’organització d’un acte de reconeixement amb el barri, el manteniment de la 
bonificació per a afectats i valorar la possibilitat de mesures compensatòries per al 
barri, el compromís de l’Ajuntament de fer un seguiment exhaustiu de les obres que 
resten, denunciant si cal els incompliments i exigint el retorn de les inversions 
avançades per l’Ajuntament –en aquest sentit, creiem que fóra bo que l’alcalde anés 
informant de l’evolució en cada Ple–, i demanem també l’actuació decidida perquè 
s’aprovi d’una vegada el pla d’autoprotecció i informar-ne la ciutadania. Hem demanat 
informes al respecte i des de l’Ajuntament se’ns ha reconegut que no es té informació 
concreta respecte a les operacions fetes per evitar més inundacions d’aigua. No volem 
ser còmplices del desastre que hi pot haver si hi ha alguna emergència a les vies del 
TAV. Senyor alcalde, si hem de tallar la circulació de trens perquè ens facin cas, 
nosaltres ens oferim a acompanyar-lo a les vies, però no podem continuar sense pla 
d’autoprotecció perquè estem posant la ciutadania, però també els cossos que han 
d’actuar en casos d’emergència. 
Tot plegat són propostes que hem deixat obertes i resten obertes, la voluntat, ho 
reitero, és que esdevinguin una nova arrencada per a les operacions que manquen i 
que cal fer al barri de Sant Narcís. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui explica, en primer lloc, 
el que vull és agrair les intervencions de les dues associacions de comerciants del 
barri de Sant Narcís i de les dues associacions de veïns del barri de Sant Narcís per la 
seva participació i per la seva intervenció avui en aquest Ple i, per tant, a les quatre 
persones que han intervingut. 
El primer que faré i ho faré de manera ràpida, perquè la senyora Paneque en la seva 
intervenció ja ha dit que havia sigut un tema llargament debatut en una comissió i en 
una junta de portaveus, però crec que també ha de fer-se i dir-se públicament el que 
cada grup municipal pensa. I des del meu grup municipal, lamentem, com ho han fet 
també algunes de les persones que han parlat en nom i representació dels veïns i dels 
comerciants de Sant Narcís, la manera en què s’ha portat a terme la convocatòria 
d’aquest Ple. Si durant la legislatura passada crec que d’una cosa tots ens en podem 
sentir orgullosos és d’haver aconseguit que totes les forces polítiques d’aquest 
Ajuntament anéssim a una i treballéssim a una per millorar i donar solucions als 
problemes que ens plantejaven els veïns i comerciants de Sant Narcís. Posicions tan 
oposades com és la meva formació política amb la formació política representada 
aquí, com és la CUP, doncs varem tenir uns primers dies durs en què fins i tot grans 
debats varem tenir amb en Jordi Navarro, que la senyora Pèlach en feia referència, i 
els dos varem anar cedint poc a poc, perquè era una cosa dels dos, fins que varem 
aconseguir entendre’ns amb aquest tema, fer-ho amb els veïns i els comerciants de 
Sant Narcís, remar en la mateixa direcció i intentar sumar granets de sorra perquè la 
muntanya es fes més gran i arribéssim a aconseguir coses bones per al barri. 



 

Per tant, nosaltres lamentem que aquest bon ambient, que aquest consens, que 
aquesta mena de treballar tots junts s’hagi trencat i ens hagi portat a convocar un ple 
extraordinari, jo crec que d’una part; deien representants de veïns i comerciants: «És 
un ple per als polítics.» No, bé, possiblement aquesta sigui la sensació que li hagi 
quedat a algú, jo intentaré no fer una intervenció política, perquè, si no, acabaríem 
convertint aquest Ple en allò que no volen els veïns i les veïnes, més que res perquè 
tothom ha d’assumir les seves responsabilitats, ningú pot oblidar en cada moment la 
seva formació política què ha representat per a aquesta ciutat en aquest Ajuntament i, 
per tant, per al projecte del tren d’alta velocitat al barri de Sant Narcís, malgrat 
s’escriguin articles als diaris oblidant que durant vuit anys va haver-hi un tripartit a 
l’Ajuntament de Girona que és qui prenia les decisions, malgrat es facin intervencions 
dient que fa dos anys que ja ens preocupàvem d’una cosa i ens preocupàvem d’una 
altra. Per tant, jo no faré, ni diré ni el «tú más», ni el «tu vas fer», però sí que jo penso 
que és clar o que s’ha de ficar clar blanc sobre negre què és el que ha passat. 
Mirin, durant els quatre anys, i em referiré molt als quatre anys, perquè crec que durant 
els quatre anys –sobretot els últims dos i mig– s’ha treballat molt intensament amb 
relació a tot allò que estava passant al barri de Sant Narcís. Sempre ho hem fet –i és 
una de les coses que més orgullosa em sento– de la mà dels veïns i dels comerciants. 
Mai, mai –i almenys el meu grup municipal així ho ha defensat sempre i crec que els 
veïns en tenen testimoni que ha sigut així–, mai hem intentat polititzar aquest tema. De 
fet, jo només ficaré un exemple, un exemple que és conegut perquè, a més, el vaig dir 
el dia del debat al barri de Sant Narcís de la campanya electoral, aquesta taula, que se 
n’ha parlat tant aquí, que és les famoses reunions dels dijous, ho diré així, les reunions 
dels dijous, a mi se’m va demanar directament que els veïns i els comerciants volien 
parlar amb Adif i, a més, volíem parlar amb un responsable alt d’Adif. Jo vaig dir que 
faria el possible per intentar-ho i, a més, li volien plantejar una cosa molt concreta –a 
part d’altres dubtes que tenien– que era que s’obrís una porta nova l’estació situada al 
Parc Central, a la part nord, perquè ells consideraven que la porta que s’havia fet i 
amb el finger seguia deixant el barri de Sant Narcís, aquella zona, d’esquenes a 
l’estació. Bé, doncs ho varem fer, ho varem fer sense donar-li publicitat, sense 
explicar-ho als mitjans de comunicació, sense fer cap foto, sense que això es fes 
públic, però els comerciants i els veïns de Sant Narcís que m’havien a mi adreçat 
aquesta petició es van asseure amb el president d’Adif, que va venir a Girona per 
atendre’ls, li van fer les peticions que ells van considerar necessàries, perquè les va fer 
totes ells, i si avui en les obres licitades fa dues setmanes amb relació a la llosa de 
Girona, de les obres de reposició preveuen que s’obrirà una nova porta a l’estació, a la 
part nord, és precisament perquè els veïns li van demanar i Adif es va comprometre 
amb ells que ho farien. Per tant, quan es parla que no s’ha polititzat i diuen «no sé si 
tothom pot dir el mateix», espero que no es digui per la meva formació política, perquè 
crec que queda més que demostrat davant dels veïns i dels comerciants, que és el que 
realment a mi m’interessa i m’importa, perquè són ells els que pateixen, que mai no ho 
he fet, no ho faig, ni ho faré, perquè per mi és molt més important el barri de Sant 
Narcís que no pas el joc de la política. I per això, hi insisteixo, lamento que avui 
estiguem fent aquest Ple en les condicions que l’estem fent. 
Miri, crec que no hi ha cap regidor en aquest Ajuntament ni avui, ni dels governs 
passats, ni dels plenaris passats, que no estigui d’acord que s’ha de fer un pla integral 
a Sant Narcís, penso que això ens uneix a tots, que és un nexe comú que tenim tots. 
Ara bé, és com el fem, com ens hi posem, qui fica primer fil a l’agulla o si algun l’ha 
ficat més ràpid i ha començat a cosir o l’altre no. S’ha aquí també parlat de 
declaracions o promeses que es fan just abans de les eleccions, que si ja el tenim fet, 
que si no el tenim fet, que si l’explicarem. Bé, escolti, anem a superar tot això i anem 
realment a treballar amb aquest pla integral, que totes les intervencions que jo he fet 
en nom del meu grup municipal en aquest plenari sempre m’han sentit dir que no ha 



 

de ser només urbanístic, que efectivament –i com han demanat els representants del 
barri de Sant Narcís– ha de ser econòmic, social, mediambiental, pensant en la 
mobilitat, relligant el barri de Sant Narcís amb la resta de la ciutat. M’ha agradat sentir 
que es considera, des del barri de Sant Narcís, una bona oportunitat per al barri i per a 
la ciutat la construcció de la Clínica de Girona a la carretera de Barcelona, crec que és 
una bona notícia, a mi m’ha agradat escoltar-ho, perquè això vol dir que tenim la 
possibilitat de relligar aquest barri a través d’aquest nou equipament i crec que hem 
d’agafar aquesta ajuda que ens han brindat des de l’associació quan ho han dit i 
pensar també amb relació a aquest tema. I, per tant, estic convençuda que amb el pla 
integral ens acabarem entenent a l’hora de redactar-lo, de definir-lo i com deien i 
demanaven abans que acabi el 2016, que és una data prou prudent de dir que tenim a 
un any vista per poder fer i elaborar aquest pla integral. 
Jo no em vull allargar més, perquè sí que entraria en coses que ens portarien a un 
debat polític que vull evitar, perquè vull que els veïns i els comerciants de Sant Narcís 
sentin que realment no hem vingut aquí a polititzar aquest Ple. Però sí que acabo, 
perquè m’he de pronunciar sobre unes mocions que s’han presentat, i jo el que dic és 
que jo al que dono suport i la meva formació política, el Partit Popular català a Girona, 
al que donem suport és al que ens han demanat avui als veïns, perquè jo he vingut 
aquí sense una intervenció escrita, he vingut a escoltar els veïns i, a partir d’aquí, 
decidir què fèiem. Els veïns volen un pla integral, demanen que no se’n vagi més enllà 
de 2016, els veïns volen que aquest pla integral agafi temes d’urbanisme, socials, 
econòmics, de mobilitat, de connectivitat, mediambientals i el que demanen és que la 
taula de treball, les reunions dels dijous sigui l’àmbit on es desenvolupi aquest pla. 
Per tant, nosaltres no donarem suport a res més que no sigui que la taula de treball 
dels dijous sigui la que articuli la redacció d’aquest pla integral i que ens fiquem a 
treballar amb aquest pla integral per tenir-lo acabat, com a molt tard, el 2016 i puguem 
celebrar aquest Ple extraordinari que ens han demanat els que han intervingut. 
 
Intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui exposa, en primera 
instància, des del meu grup, volem agrair les intervencions de les associacions de 
veïns, de les associacions de comerciants, que totes aquelles intervencions que hem 
sentit avui en aquest plenari nosaltres les subscrivim, són temes a «implicitar» en 
aquest pla especial, en aquest pla integral, tot allò que vostès proposen. Ens ha 
agradat també sentir quan algú parlava d’aquest treball en paral·lel que hem de tenir 
amb carretera de Barcelona com a gran frontissa, com aquella frontissa gris que des 
del meu grup ja ho defensàvem en aquella campanya municipal on visualitzàvem que 
no només és un treball dintre del barri, sinó en paral·lel per trencar i mantenir i poder 
incidir també en aquella dinàmica de pas, de pas des del centre de la ciutat de dos 
barris com són Sant Narcís i Santa Eugènia –i permetin-me també que anomeni Santa 
Eugènia com un barri en paral·lel–, que també quan treballem la llosa i quan veiem la 
finalització de la llosa, que ara també parlàvem del tren d’alta velocitat, que ara en 
parlaré, vull dir, també hem de preveure quines accions hi tenim sobre d’aquesta llosa, 
com i de quina manera la tractem per fer-la atractiva, atractiva en el sentit que sigui 
propici aquest traspàs de les persones i dels ciutadans de Girona cap a altres barris 
que tenim a Girona, entre ells, Sant Narcís, com també anomenava Santa Eugènia. 
Permetin-me ara que vagi a un fonament que a nosaltres ens ha preocupat molt i 
anomenaré tres paraules i no siguin mal interpretades, ni vull causar un greuge cap als 
dos partits que proposen la moció. Per una banda, entenem la demanda del barri de 
Sant Narcís, però, per una altra banda, no entenem com i de quina manera s’ha portat 
a terme aquest Ple extraordinari. És a dir, varem viure una comissió informativa on va 
quedar evidenciat i des del meu grup la primera pregunta va ser: s’ha notificat a les 
entitats del barri perquè poguessin participar, perquè tinguessin aquell temps suficient 
per preparar, hem sentit veus d’algun dels representants que entenem que anaven en 



 

aquesta direcció. Vull posar de manifest que des del nostre grup va ser una de les 
primeres preguntes que en aquella comissió informativa varem evidenciar, el mal fet, 
les presses i utilitzaré una paraula que és «partitocràcia», no es pot utilitzar un barri de 
la ciutat, hem de treballar i esmerçar esforços tots els grups d’aquest plenari i quan dic 
«tots» són tots, equip de govern i oposició, perquè és un barri que té demandes. I no 
utilitzar, com també hem vist, el repartiment d’alguns díptics per part d’algun partit 
polític en aquest barri, aprofitant aquest Ple extraordinari. Vull dir, fem les coses amb 
«curositat», fem les coses amb responsabilitat institucional; i això ho dirigeixo als dos 
partits que proposen en forma de moció avui i ens porten en aquest plenari aquest 
tema. 
Als senyors de la CUP sí que els vull evidenciar un punt. Vostès han tingut quatre 
anys, han estat quatre anys per poder fer, ha dit que fins ara no havien tingut 
oportunitat; el seu grup ja portava quatre anys en aquest plenari i podria haver iniciat 
tota aquesta demanda que ara, han tingut temps de fer-ho. 
També construir, ens parlen, i permetin-me que els posi en evidència punts d’aquesta 
moció que a nosaltres no només ens grinyolen, sinó evidencien el populisme en com 
actuen certs partits en aquest plenari. Quan parlen de construir una comissió 
ciutadana amb associacions, grups municipals, tècnics de les àrees. Fins aquí, molt 
bé. Grups municipals amb representació en el consistori, i els altres? I ara vull trencar 
una llança, vull trencar una llança, aquí veig el senyor que representava Compromís 
en el seu moment, també teníem altres partits com són Iniciativa, que havien tingut 
responsabilitats, tant a l’oposició com en aquell govern tripartit, en aquest plenari i en 
aquesta ciutat i no podem excloure de la participació, perquè ens omplim la boca de 
participació i vostès, en la moció, i així ho vull transmetre, «representants dels grups 
municipals presents al plenari». I els altres, senyors meus? Vostès, els senyors de la 
CUP, varen ser els grans reivindicadors quan vostès no formaven part d’aquest 
plenari, i m’hi afegeixo, perquè des de Ciutadans, quan tampoc teníem representació, 
també defensàvem el posicionament de poder participar inclús en els debats 
electorals. Vull dir, entenem que això grinyola, entenem que tots els partits amb i 
sense representació haurien d’estar en aquestes taules de treball i en aquest debat. 
Diagnosi de la situació actual. La meva pregunta és la diagnosi ens l’està evocant el 
barri. Què pretenen dir amb diagnosi? Qui la farà, aquesta diagnosi? Què ens costarà, 
aquesta diagnosi? Perquè d’això tampoc en parlen. La possibilitat que tampoc 
introdueixen en aquesta moció de poder participar en la Universitat de Girona, de 
poder participar en elements de recerca des de la UdG, vostès tampoc l’inclouen. Per 
què evidencio tot això? Perquè són fets que evidencien les presses i la corre-cuita, la 
corre-cuita que a darrere hi ha una paraula, des d’aquest grup, entenem que hi ha 
oportunisme, l’oportunisme, no es pot jugar amb els barris d’aquesta ciutat, com deia a 
l’inici, hi hem de treballar conjuntament. 
Construir cinc comissions sectorials. Els vull recordar que no fa gaires plens endarrere, 
des d’aquest grup, amb un tema d’habitatge, i no vull recordar aquí vot que varem tenir 
dels dos partits que a dia d’avui proposen, que no va ser positiu, quan proposàvem 
aquella comissió per tractar el tema de l’habitatge. Per segons quins temes sí que 
utilitzen i volen fer taules, comissions, però per segons quins altres o no els deu 
interessar gaire o no els preocupa gaire. 
Bé, també voldria parlar de quan vostès diuen, diré «pla especial», «pla integral», tots 
dos han d’incloure tots aquells temes que des de les associacions ens heu evocat, des 
de les entitats ens evoqueu, són necessitats del barri, els temes d’urbanisme, els 
temes de mobilitat, el tema de barreres arquitectòniques, evidentment tenim el centre 
de dia de Mifas, moltes vegades hem vist en alguna actuació en algun carrer de Sant 
Narcís on inclús on teníem el pas de vianants no es complia amb aquell rebaix i 
aquella adequació perquè la cadira de rodes hi passés. Hem de treballar. 



 

Què vull dir amb tot això? Que hem de ser, en conjunt, quan parlem d’un barri, que 
treballem en conjunt els temes de seguretat. Cal recordar la plaça Ermessenda, tot 
aquella demanda des del barri del que passava i succeïa a la plaça Ermessenda en la 
seva vorera amb el tren, tots els temes –i permetin-me que ho digui d’una manera molt 
vana– de temes il·legals que es produïen en aquella zona, i ho diré així. 
El tema cultural, el gran centre cívic de Sant Narcís, els temes culturals, els temes per 
als joves, els temes per a la tercera edat. Quantes vegades parlàvem també que des 
d’aquest barri es podria portar aquell petit comerç, aquell, com el que trobem a plaça 
Catalunya a dia d’avui els diumenges, aquelles fires d’intercanvi, que també 
reactivessin la vida dintre del barri i fessin partícips els barris. 
També vull parlar, i permetin-m’ho, aquí diu: «Aprovar en ampli consens una consulta 
popular.» Entenem que ha de ser aprovat amb ampli consens, evidentment. Vostès 
tampoc tipifiquen en què valoren aquest ampli consens, en quin tant per cent el 
valoren. Entenem que els proposants haurien d’haver especificat i no deixar tan obert 
o no deixar mancat d’arguments certs punts de la proposta. 
I, bé, i vull acabar en aquest punt del barri quan parlen del Ple fora de la sala de 
plenaris. El nostre ROM, el Reglament Orgànic Municipal, en el seu article 16, diu: 
«Lloc de la celebració de les sessions plenàries. La sessions plenàries del Ple de la 
corporació se celebren el saló de sessions, llevat en aquells casos que, per raons 
extraordinàries degudament justificades a la convocatòria, l’alcalde estimi convenient 
celebrar-les en un altre indret», que també sigui amb un acord amb la Junta de 
Portaveus. Què vull dir? Vostès ja es tiren a l’abisme, vostès ja volen marcar, per 
sobre del que estableix el ROM, la dinàmica a seguir en aquest Ajuntament. 
Permetin-me que també parli i vull parlar del tren d’alta velocitat, perquè entenem que 
és conjunta, on sí que demanaré als dels grups proposants, a la votació dels punts 
d’acord, quan parlem de la moció del tren d’alta velocitat, una votació per separat 
d’aquests punts. Bé, entenem –i va lligat– el mal que ha fet a la reactivació econòmica, 
jo vull recordar al carrer Pare Coll, Pere Compte, a la zona Dominiques i tantes altres 
zones de Sant Narcís, com eren aquells carrers a nivell comercial, quina vida tenien 
anys enrere, quin mal ens ha fet les obres del tren d’alta velocitat en aquest tema on 
hem vist minvat el comerç en aquestes zones. Però, permetin-m’ho, acte de 
reconeixement, quan parlen de l’acte de reconeixement dels veïns, basat en el 
reconeixement dels ciutadans, evidentment, però que sigui un element lúdic, no crític. 
El Pla d’autoprotecció és un tema que ens preocupa des del meu grup, el Pla 
d’autoprotecció i d’evacuació de totes aquelles persones, inclús amb mobilitat reduïda, 
que es puguin trobar amb un ensurt en el seu pas de la via del tren. I aquí sí que 
hauríem de pensar qui ha licitat aquesta obra, d’on ve licitada aquesta obra, que ve de 
l’Estat espanyol –i, aquí sí, senyora Veray, que el seu partit té una responsabilitat 
directa–, on veiem també aquells. Perdoni, quan parlem d’«evacuació» vol dir poder 
evacuar en un moment d’ensurt, en un moment d’urgència, en un moment d’accident. 
Escolti’m, aquells ascensors en els punts d’evacuació que a dia d’avui són inexistents 
és una evidència. 
També el que voldríem posar de manifest és el punt 3, que per això demanarem una 
votació separada i així li evidenciem.  Escoltin, aturar el tren, és molt fort sentir i llegir 
segons què. El que no veiem és que es faci una crida a l’aturada de trens, bé, almenys 
encara per part dels grups de veïns en temes de seguretat, ordre i la imatge. Senyors 
del PSC i senyors de la CUP, imatge de ciutat, imatge d’una infraestructura que 
evidentment té mancances, evidentment no està acabada i el que hem de demanar, 
treballar i portar a terme entre tots és que s’acabi finalitzant aquesta obra. Tots 
recordem quan es va inaugurar amb la típica foto de rigor i ara ens adonem que es va 
inaugurar i continua havent-hi a dia d’avui, després d’una inauguració, mancances que 
són de seguretat. Jo no vull recordar i permetin-me que no faci un paral·lelisme, ni una 
comparació ingrata, però jo no, per què recordem a dia d’avui Banyoles? I parlo ja 



 

d’una empresa privada, el tema del vaixell. Jo no vull recordar Girona perquè tinguem 
un ensurt que ens porti a després tots plegats posar-nos les mans al cap veient que 
qui ha licitat i qui ha d’entregar acabada l’obra no assumeix la seva responsabilitat. 
I, per acabar, permetin-me també, que parlem de la tuneladora. Jo era regidor en 
aquest moment i recordo el que va costar i la posada en marxa d’aquella tuneladora 
que va fer el túnel del tren d’alta velocitat, varen desmuntar la tuneladora i la 
tuneladora va marxar, i el tren convencional que també havia d’anar soterrat. O no ens 
en recordem que aquells projectes inicials, i que tothom se n’omplia la boca, parlaven 
d’un primer túnel, adequació del primer túnel, eliminació del viaducte amb una de les 
seves vies, passant-la al sotarasant. Sí, rigui, senyora Veray, però vostè se’n 
recordarà perfectament i podem tirar de les actes d’anteriors plens i el que deien els 
diferents partits. També li vull dir, ens varem emportar la tuneladora tot el cost que va 
causar la tuneladora i no ho varem aprofitar convenientment. 
És per tot això que el nostre grup, donant la raó al barri, a l’entitat, a les associacions 
de veïns i comerciants, i entenent la vostra demanda i així entenem que ha de ser 
recollida per l’equip de govern i ens tindrà al cantó l’equip de govern per treballar i 
donar aquestes solucions, però el que no podem admetre i votarem que no a la 
primera moció, que és la de Sant Narcís, és amb l’oportunisme, amb les presses i el 
mal fet que ha estat tot aquest procés. 
 
Intervé la Sra. Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, qui explica, moltes 
gràcies als representants dels veïns i dels comerciants del barri de Sant Narcís que 
ens han parlat anteriorment. De les seves paraules han sentir han sortit moltes idees, 
han sortit queixes, han sortit preocupacions i ens han mostrat el rostre d’una part de la 
ciutat que no sempre és amable per viure i que ha patit molt amb les obres del TAV, 
molt d’estrès, molta incomoditat i moltes pèrdues. 
Si m’ho permeten, abans d’entrar en la moció concreta, voldria fer una petita reflexió 
que he dividit en tres parts. La primera és sobre el que cada un de nosaltres esperem 
de la ciutat i del barri on vivim, i n’esperem coses molt diferents. I precisament per això 
un bon barri és aquell que permet que les persones que compartim el seu espai el 
puguem «disfrutar» d’una manera semblant, d’una manera pràctica i quotidiana. Els 
barris han de funcionar, els barris han de rutllar i per a alguns, que el seu barri rutlli o 
no rutlli, té a veure amb si hi ha o no hi ha aparcaments, amb si hi ha una hi ha o no hi 
ha places i jocs per a la mainada, amb si hi ha o no hi ha equipaments esportius, si s’hi 
viu cultura, sí s’hi viu amb seguretat. I tots els habitants tenen dret a veure satisfetes 
les seves demandes, si són lògiques i sensates, i el Govern de la ciutat ha d’escoltar-
los molt i té el deure de treballar perquè aquestes demandes siguin realitat, i ho ha de 
fer dotant-les –dotant les demandes– d’un pressupost adequat. 
Però, per sobre d’aquestes necessitats personals, hi ha un mínim comú denominador, 
que és el que forma un substrat de dignitat i, en el cas del barri de Sant Narcís, aquest 
substrat de dignitat és que els veïns no volen ser el barri del darrere, no volen ser un 
barri al darrere. Això, aquesta expressió, jo l’he sentida cada vegada que ens hem 
reunit amb el meu grup, amb veïns, amb comerciants, i avui també la senyora Maria 
Dolors Hernández ho ha tornat a repetir: no voleu ser el barri del darrere, de darrere de 
l’Hipercor, de darrere de l’estació, de darrere de la nova Clínica Girona; del darrere, en 
el sentit físic i metafòric. Sant Narcís té dret a ser un barri del davant, a tenir una porta 
principal i no una porta de servei. 
L’escriptor gironí Lluís Muntada va fer una conferència al Museu d’Història i va dir que 
hi ha zones de la ciutat que, per voluntat pròpia o imposada, corren el risc de no 
reconèixer-se en la ciutat, i això és el que no podem deixar que passi a cap dels 
nostres barris, tampoc al barri de Sant Narcís; potser encara menys al barri de Sant 
Narcís, perquè és un barri singular amb una forta personalitat. Sant Narcís s’ha de 
reconèixer en Girona, perquè en forma part, una part molt important, central. Ho dèiem 



 

els regidors d’Esquerra-MES en campanya: tots els barris són centre, Sant Narcís, 
també. 
La segona reflexió, que és més aviat una certesa, és clar a l’hora d’encarar el futur del 
barri hem de jugar amb les cartes que tenim, i són cartes marcades. La història de les 
obres del TAV és un seguit de greuges i despropòsits. Resumint-ho, el viaducte no se 
soterrarà, l’estació ha resultat caríssima, el finger no se soterrarà i es convertirà en una 
marquesina, Adif no ha complert amb els seus compromisos i l’Ajuntament de Girona, 
és a dir, tots nosaltres ens hem hagut de fer càrrec de bona part de les obres de 
reposició. 
En tercer lloc, la tercera reflexió, com a republicans que som, pensem que la ciutat és 
responsabilitat de tots, s’ha d’acabar la mirada curta que fa que a un veí només li 
preocupi el que passi al seu barri i, a vegades, no al seu barri, sinó només al seu 
carrer, al davant de la seva porta. Els problemes del soterrament del tren, del 
convencional i del TAV, i les afectacions d’aquest any són un tema de ciutat, no només 
de Sant Narcís i, malgrat que a la gent de Sant Narcís us afecta una mica més, és un 
tema i un problema de tots. I aquí crec que tots hem d’entonar el mea culpa, perquè 
massa sovint ha semblat que Girona només tingués un centre. I així és com estan les 
coses. 
Pel que fa en concret a les dues mocions que ens ocupen, presentades pels grups del 
PSC i de la CUP, volem manifestar, en primer lloc, que ens satisfà molt que hagin 
servit per tornar a posar a sobre de la taula el barri de Sant Narcís, les seves 
mancances i tots els problemes derivats de les obres del TAV. 
Ara bé, nosaltres, en comptes d’un ple, ens haguéssim estimat més fer una audiència 
pública, que s’hagués pogut fer en el mateix barri, això sí que s’hagués pogut fer, 
senyor Castel, en el mateix barri de Sant Narcís. Una audiència pública on els veïns 
haguéssiu tingut molta més veu, molta més presència i hauríeu estat els veritables 
protagonistes. Vosaltres, els veritables protagonistes, els principals actors i el Govern 
de la ciutat ens hauria pogut explicar a tots l’estat de les obres. 
Tot i això, hi insistim, parlar de les coses sempre és bo. La moció que presenten els 
dos grups té l’objectiu principal de portar a terme un pla integral del barri i el volen molt 
participatiu i complet. La idea és molt interessant, però a nosaltres ens sembla que té, 
pel cap baix, dos problemes importants. El primer és que un pla integral no es fa en 
quatre dies, a la moció es diu un any, però tots sabem que això és molt injust, és molt 
difícil que es faci en un any, sobretot si, tal com s’ha de fer ben fet, ha de ser de forma 
participava; mentrestant els problemes que té el barri quedaran intactes, sense 
solucionar, és a dir, empitjoraran. 
A nosaltres ens semblaria molt més eficaç d’aprofitar l’eina del Pla especial de Sant 
Narcís, que ja està fet, que sembla que és a punt de presentar-se, i demanar-li a part 
de celeritat, és un pla que hauria d’anar més de pressa del que ha anat el Pla especial 
de la Devesa, demanar-li, a part de més celeritat, que eixampli la visió que ara té una 
mica centrada en la part històrica, en les cases baixes, i que, eixamplant-se, contempli 
i arribi a tot el barri i que estudiï i posi solució als problemes socials, culturals, de 
comerç, de seguretat, de qualitat ambiental, etcètera. Perquè és innegable que el 
centre històric del barri toca, confronta amb el Sant Narcís més modern i, per tant, 
qüestions com l’urbanisme i la mobilitat forçosament han d’estudiar el barri com un tot. 
És a dir, justament perquè calen actuacions urgents i consensuades, creiem que no 
ens podem entretenir en un pla integral, amb el pla especial en què es pot, com diem, 
integrar a la part social, la part cultural, etcètera, i adjuntant-hi un pla d’actuació 
participat i urgent que contempli els àmbits transversals n’hi hauria d’haver prou. 
Volem anar per feina, creiem que hem de ser àgils, que tots els veïns voleu que 
siguem àgils, per això demanem a l’equip de govern altra vegada que combati la 
lentitud, la possible lentitud del pla especial. És a dir, per què fer un pla integral quan ja 
hi ha el pla especial que pot donar cobertura als mateixos objectius i a les mateixes 



 

necessitats? Hi hauria dos plans que correrien en paral·lel: el pla integral i el pla 
especial, i això no ens sembla que és una bona cosa. 
Evidentment, els veïns han de participar i han de dir què volen i com volen que sigui el 
seu barri i la taula, la mateixa taula de seguiment, pot ser, pot continuar sent el lloc 
adequat per fer-ho. Precisament Sant Narcís hi ha de participar, perquè Sant Narcís té 
un teixit associatiu molt potent, molt participatiu i heu de tenir vot i heu de tenir veu en 
el dibuix de l’aplicació del pla especial. Però és que tots nosaltres, tots els regidors que 
ara som aquí, de totes les formacions, ja hi hem parlat, amb tots els veïns, ja sabem 
que teniu uns problemes que necessiten solucions a curt termini i que no poden 
esperar un pla. Precisament ara comencem a parlar dels pressupostos que es 
portaran al Ple en qüestió d’un parell de mesos i precisament és ara, i no d’aquí un 
any, que hem de fer realitat unes partides per resoldre alguns dels problemes que tots 
coneixem i que s’han dit aquí. 
Les voreres, per exemple, hi ha moltes voreres no adaptades, ha sortit, és veritat, que, 
tenint al barri de Sant Narcís la residència Mifas, és realment incomprensible que hi 
hagi voreres que no estan en bon estat. És a dir, s’ha de fer complir molt seriosament 
el pla de barreres arquitectòniques, s’ha de dinamitzar el comerç, la seguretat, que es 
reclama que sigui més afinada, el mobiliari urbà i l’enllumenat, les places, que són 
escasses i les places són molt necessàries perquè vertebren la vida del barri, la 
mobilitat, l’aparcament. I encara hi afegiríem tot el treball seriós i imaginatiu que s’ha 
de fer pel sotaviaducte, concurs d’idees, si voleu, molt important. Hi ha ciutats que han 
fet del pecat virtut i han aconseguit donar vida veritable a aquests espais i convertir-los 
en llocs atractius i d’enllaç d’un barri a un altre, passar-lo de barrera a pont amable. I 
també s’ha de fer tot el treball, també molt imaginatiu, per omplir de vida la llosa. 
Deia que la idea que ens presenten és interessant però que tenia dos problemes pel 
cap baix. L’un és que es retardarà molt les mesures d’actuació que ja són urgents; això 
ja ho hem dit. I l’altre problema molt important és que aquest pla integral neix amb un 
perdigó a l’ala, perquè neix sense consens. Un pla d’aquestes característiques, 
digueu-li «integral», «estratègic», «especial», és igual, ha de generar molta unanimitat. 
I és molt curiós perquè en el fonament, en el fonament d’aquestes mocions, es parla 
molt de consens, però, en canvi, els proponents sabeu –ho heu de reconèixer– que 
aquest consens en realitat no hi és, no hi ha sigut. 
Torno a les dues mocions. La que parla del pla integral, nosaltres ens hi abstindrem i 
en la que parla de la finalització de les obres de reposició del TAV, volem demanar 
votació separada de tots els punts. Votarem que sí al punt número 2, la seguretat, per 
descomptat, al davant de tot. El Pla d’autoprotecció l’ha de presentar Adif d’una 
vegada per totes cenyint-se als criteris i exigències que marca la llei i els tècnics de la 
Generalitat, que són qui en tenen les competències. 
Però ens abstindrem al punt 3: creiem que sí els tècnics de seguretat de la Generalitat 
consideren que és necessari aturar l’activitat, des de l’Ajuntament s’haurà d’actuar en 
conseqüència. Entenem però que aquesta no és la situació actual i, per tant, ho creiem 
innecessari. 
Votarem que sí al punt número 5, que parla de les possibles bonificacions per a l’any 
17 si les obres no són acabades. 
I ens abstindrem als punts 1 i 4. 
Celebrar que les obres s’han acabat; molt bé, fantàstic. Però tornar a fer un procés 
crític ens sembla sobrer, ens estimem més mirar cap endavant i sense perdre temps 
treballar i posar fil a l’agulla a les actuacions que han de resoldre els vostre problemes. 
I pel que fa al punt 4, pensem que no cal fer un informe cada ple, cada mes, els 
tècnics de l’Ajuntament ja fan bé aquesta feina. I, a més, és una informació que hauria 
de ser pública. 
I l’empresa que guanyi la licitació tindrà l’obligació de complir uns terminis que Adif li 
exigirà per contracte. 



 

Mentrestant ens sentirem útils i treballarem perquè en aquest 2016 es facin al barri les 
actuacions més urgents; pensem que són sobretot les que toquen a mobilitat i 
seguretat. 
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, primer de tot 
voldria agrair la presència aquí dels presidents de les associacions de comerciants, de 
veïns, dels membres de la taula que els dijous ens reuníem, i trametre aquí l’agraïment 
pel temps que han esmerçat, per la paciència, la responsabilitat crítica, la crítica 
constructiva, però a fi de bé i amb una mirada positiva cap al futur, i en especial per la 
voluntat que sempre han posat de manifest en aquesta taula de diàleg i de consens en 
entendre que estàvem parlant de quelcom que va molt més enllà d’una ferida que, 
evidentment, s’ha obert molt més i d’una manera crítica i fins i tot podríem dir que, a 
determinats espais del mateix barri, mortal, com han estat les obres del tren d’alta 
velocitat.  
Però no ens enganyem, el barri de Sant Narcís quan neix en el seu moment –i aquí hi 
ha el redactor de l’estudi previ del pla especial– neix configurant-se com una entitat 
autònoma quadriculada en un eix vertebrador, una plaça, que havia de ser 
autosuficient, el mateix barri, que es configurava a la plana de Girona, separada del 
que era la Girona que enteníem. Aquesta realitat de configuració urbanística que li 
dóna aquest toc distintiu com a barri ha fet que en el seu creixement, tot i aquesta 
quadrícula i aquesta voluntat autònoma pròpiament de barri, l’hagi deixat com a porta 
del darrere de la mateixa ciutat.  
El Güell, el tren en superfície i posteriorment el tren amb el viaducte van deixar aquest 
barri enclaustrat en un àmbit, el que han expressat avui els veïns, aquesta sensació de 
sentir-se la porta del darrere era una evidència que es veia molt més, fa molt més 
temps, de quan van iniciar les obres, llevat d’un fet puntual que hi va posar una mica 
de llum, que va ser una sèrie de televisió. Però a part d’això, va quedar com un barri 
que bàsicament es configurava com un element autònom, i que, després, amb la crisi 
econòmica i, evidentment, amb les obres del tren d’alta velocitat, que ha sigut una 
llosa molt pesada, mai millor, han fet que aquest barri visqués totalment empresonat 
en una realitat de la qual necessitava sortir-ne de futur. 
Per això, si aquest barri neix d’aquesta cuna principal que era la configuració 
urbanística inicial de les cases com a configuració plena de tot el barri, necessitava 
una revisió integral del seu nucli, que no s’havia revisat des de l’any 90. I, evidentment 
–com han dit fa un moment aquí–, el Pla general de la ciutat es va modificar el 2002 
sense atendre aquesta realitat. 
Això fa que, sense voluntat de confrontació, però sí amb la fermesa i la seguretat d’una 
feina feta, que s’està fent i que es vol fer de futur, avui des del nostre grup de 
Convergència considerem que aquest Ple no s’hauria d’haver celebrat i que no és el 
nostre Ple. Però que no és el nostre Ple pel que van lluitar els veïns de Sant Narcís, 
pel que durant molt de temps van estar demanant –com s’ha dit–, audiències i fòrums, 
perquè el que realment volen els veïns són no tant plens sinó solucions. 
Volen debatre amb claredat què han de fer de futur per a aquest barri. I que el Ple 
sigui l’eina que els asseguri els compromisos polítics de futur, no tant si hem de fer 
una taula o dues o cinquanta. 
La taula de treball existeix i els veïns hi estan convidats, com la resta de forces 
polítiques també. I allà és on es debat i on s’aprofundeix què ha de ser aquest barri de 
futur, amb tres eixos molt clars: lligar el barri, teixir el barri i activar el barri. 
Lligar-lo, estem parlant de què ha de ser el Bisbe Sivilla de futur, si ha d’estar 
connectat o no a un altra avinguda; com ha de ser l’avinguda Sant Narcís; com hem de 
tractar el Güell amb la seva connexió amb la plaça Assumpció; com hem de tractar 
l’Oviedo en un futur amb la carretera Barcelona i amb el creixement de la carretera 
Barcelona, i fins i tot plantejar les tres vies d’accés a Girona des d’avinguda Lluís 



 

Pericot, carretera Barcelona i carrer Oviedo; com lligar el sotaviaducte; com tractar la 
nova plaça Salvador Dalí que es configurarà amb l’Hipercor, amb el Corte Inglés de 
futur; com tractar aquells espais d’intersecció per aquest sotaviaducte, que ha de ser 
un element que no distanciï, sinó que integri el mateix barri a la ciutat –que fins a dia 
d’avui encara l’està separant–; com tractar les edificacions d’Adif que segueixen 
utilitzant part del sotaviaducte i que volem obrir-lo perquè pugui donar més amplitud de 
mires al mateix barri. Per això es va reduir i rebaixar plaça Montserrat, perquè hi 
hagués una visió clara des de plaça Assumpció, en tot el seu perímetre, al mateix parc 
Central, perquè donés connexió directa al que és l’eixample de Girona. 
Aquesta és la voluntat que han expressat els veïns. Un ple extraordinari com el que 
s’ha plantejat, més enllà que ara es vulgui minvar amb intervenció política de cinc 
minuts parlant, ha de ser molt més seriós i constructiu de veritat. Perquè, evidentment, 
l’èxit que pugui pretendre obtenir-se d’aquest Ple és minúscul comparat amb les 
necessitats del que estan reclamant els veïns. És molt més petit i ens empetiteix a 
nosaltres com a càrrecs electes debatre avui quelcom que ja s’ha consensuat, debatut, 
decidit i realment amb una voluntat ferma de voler-se fer. 
L’estrident i fàcil fulletó que s’ha publicat, on s’acusava l’equip de govern d’alentir o no 
voler fer aquest Ple, topa i trenca un consens i una lleialtat pactada en l’anterior 
legislatura. Però, a més, fa un flac favor als sentiments de molts dels membres d’una 
taula que saben el perquè no s’ha celebrat aquest Ple i el perquè aquest Ple s’ha 
volgut celebrar i es vol celebrar en un futur i en unes altres condicions. 
El que hem d’evitar en tot moment és tindre la mirada curta, és tindre una mirada curta 
i deixar-nos portar per condicions i emocions polítiques.  
Jo els demanaré quelcom diferent a la CUP i a PSC, i els ho demano de cor, i faré allò 
que faci falta perquè se sentin còmodes amb la proposta que ara els trameto i perquè 
en puguin participar: deixin sobre la taula les mocions, reunim-nos a la taula de treball, 
treballem com han demanat avui els veïns aquí, de què és el que volen i el com ho 
volen fer. Fem-ho així: traslladem a un ple de veritat els resultats del treball que 
configurem, els càrrecs electes que avui estem aquí i totes les entitats que conformen 
el barri de Sant Narcís. I si és precís, i veig membres de la Mesa d’entitats, que també 
hi participin. Per què no? 
Perquè és un debat de ciutat i Sant Narcís el que està reclamant avui és deixar de ser 
aquell element arquitectònic autònom de la plana de Girona per passar a ser una part 
bàsica de la nostra ciutat, la nova centralitat de la nostra ciutat i, per tant, el camí que 
ha de seguir. 
La proposta és clara i els la faig de forma evident. I si hem de fer un ple per 
consensuar partides econòmiques i inversions, el farem, però el que van demanar els 
veïns és una audiència pública al barri de Sant Narcís. I el que van demanar és anar al 
centre cívic quan tinguéssim els resultats i allà exposar-los.             
I això és al que es va comprometre l’equip de govern a fer, i això és el que farà l’equip 
de govern: quan hi hagi hagut el resultat de la taula ens n’anirem a Sant Narcís i el 
posarem en evidència de tot els ciutadans de Sant Narcís i el debatrem allà. I d’allà ha 
de sortir un procés de participació que permeti a tots els ciutadans poder decidir si 
troben bé allò que la taula ha anat configurant. 
Els ho repeteixo, deixin sobre la taula la moció, escoltem els veïns, escoltem el que 
ens acaben de demanar, posem-nos a treballar, tal com hem fet fins ara, accelerem 
allò, ratifiquem aquelles errades, que, evidentment, també en cometem, i intentem 
veure-ho tot en positiu. No fem que una moció marqui la voluntat dels veïns; fem que 
els veïns ens marquin a nosaltres. 
 
 



 

Intervé el Sr. Alcalà, qui explica, regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, 
qui exposa, també voldria agrair la intervenció dels representants de veïns i de 
comerciants per l’exposició que han fet. 
Dit això, comentar que al barri de Sant Narcís es respira una atmosfera que fa que 
sigui especialment atractiu. Per tal de mantenir aquesta atmosfera, des de l’equip de 
govern estem treballant amb el teixit associatiu per tal de potenciar les relacions amb 
l’estructura general de la ciutat, amb els altres barris, amb el riu Güell, amb el parc 
Central, la cohesió social, el desenvolupament econòmic, la qualitat ambiental, millorar 
la connectivitat. Això són alguns dels exemples que els exposaré. 
Per exemple, el camí escolar: l’eliminació del vial central que es va suprimir a la 
rambla Ramon Berenguer, dintre del projecte dels camins segurs.  
A les places, hem millorat la plaça d’Empúries, a través dels pressupostos participats; 
també hem fet millores a la pla plaça de Madrid, amb una tanca de delimitació 
reivindicada pels veïnes.  
En tema de voreres, hem retirat fanals del mig de la vorera al carrer Empúries, davant 
del GEiEG; hem fet ampliació de la vorera del carrer Oviedo, davant dels números 14 
a 22; hem fet treballs de manteniment de voreres, tota l’avinguda de Sant Narcís, 
Narcís Xifra, Lleida, Cristòfol Colom, etcètera. Hem reparat voreres, hem fet supressió. 
I hem fet incidència especial en el sector Empúries perquè sabem la problemàtica que 
tenen els usuaris de Mifas, i especialment treballem amb ells colze a colze: qualsevol 
incidència que ens expliquen referent a tema de mobilitat, actuem de forma immediata. 
Hem fet construcció d’orella i adaptació a la cantonada de Bilbao, etcètera. 
En el referent a tema de circulació, hem pacificat el trànsit al carrer de Roma, hem fet 
també obertura al trànsit de doble sentit al carrer Oviedo, tema d’asfaltatge al carrer 
Oviedo fins a carrer de Santa Coloma. També recentment hem acabat l’avinguda Sant 
Narcís, des de plaça Montserrat també fins a Santa Coloma.  
I altres actuacions: pel que respecte al tema de bicicleta, estem ja construint les dues 
estacions de Girocleta –ara ja es comencen a veure– tant al parc Central com a 
Ramon Berenguer. I al carril bici, pel que deia la Dolors que comentava que estàvem 
en el cul de la ciutat, penso que precisament a través d’aquest carril bici es connectarà 
cap al centre. 
Després hi ha un altre projecte que en breu començarà que és la pista coberta del 
pavelló de Montfalgars, de Cassià Costal i que ha de transformar-se en un pavelló. 
També un projecte cultural, com és el tema de la Volta, per fomentar les indústries 
creatives de la ciutat de Girona, amb unes inversions que no entraré a detallar perquè 
penso que no cal. 
És a dir, amb tot això, el que vull posar de manifest és que no parem de fer actuacions, 
i que els mateixos representants dels veïns i dels comerciants avui han posat de 
manifest que estem treballant. Aquí s’evidencia que la feina que s’està fent a la taula i 
la feina que està fent el regidor del projecte ferroviari és ben palesa i que estem 
treballant paral·lelament els diferents plans, diguin especials o plans integrals. Estem 
treballant cada dia perquè puguem desenvolupar això. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui explica, entenc que vostès voldran fer, algú de vostès, un 
torn de rèplica. Jo sí que els demanaria aquesta vegada que fossin breus, que ens 
centréssim en algunes coses que vostès tinguin interès a aclarir o a clarificar i que no 
reiteréssim arguments que ja s’han donat, en ares del debat. Serà de menor a major, o 
sigui, no sé si la senyora Veray vol demanar la paraula. Bé, doncs, com vulguin. Sí, sí, 
potser sí, els que l’han presentat, potser, doncs, seria el millor. 
 
Intervé la Sra. Paneque, qui explica, respecte a la senyora Veray, simplement aclarir 
que aquest Ple o el motiu de debat d’aquest Ple l’havíem reiterat per altres vies, fins i 
tot en plens ordinaris; per tant, entenem que en no donar-nos resposta es justificava, 



 

doncs, la demanda d’aquest Ple extraordinari. Però, en tot cas, agrair-li el to, que tal 
com li hem demanat, crec que ha estat plenament respectuós i fent una exposició dels 
seus posicionaments. 
Al senyor Castel avui jo no li podria respondre el que voldria i no serà per falta de 
mèrits en la seva intervenció, però m’he compromès a no fer una politització del Ple, 
per tant, haurem de guardar-ho per a un ple més endavant. 
En tot cas, per aclarir el que m’han semblat que eren dubtes per la seva part, hem 
posat grups polítics en presència plenària perquè és la fórmula habitual. Com vostè 
deu saber, m’imagino, en el mandat passat, perquè vostès no hi eren i el Grup 
d’Esquerra Republicana, i se’ns demanava moltes vegades formar part de taules 
municipals, i com vostè sap, el Partit dels Socialistes de Catalunya mai es va negar a 
la presència de cap altre grup polític tingués o no presència en el Ple. Per tant, 
òbviament, si una altra força política no present ho demana, com sempre, entrarà a 
formar part d’aquesta comissió. 
La diagnosi de la situació actual: crec que es justifica que hi hagi un petit treball de 
diagnosi, evidentment, efectuat tant amb les aportacions dels veïns com dels serveis 
tècnics de la casa. 
I si llegeix bé la moció, veurà que també posa «amb tot aquell ajut tècnic que es 
necessiti»; entenc que la Universitat de Girona –perquè vostè ha mencionat la 
universitat– forma part d’aquest cos tècnic. La Universitat de Girona molt habitualment 
també participa en diferents taules municipals. Per tant, tant la universitat com 
qualsevol altre. 
Vostè ha trobat en la nostra moció el que pensàvem que era una virtut: varem fer un 
redactat obert precisament per poder obtenir el suport de la majoria dels grups 
municipals. És clar, en ser un redactat obert, òbviament, no entra al detall 
d’exactament quines entitats o associacions del municipi de Girona en poden formar 
part, però qualsevol que tingui amb veure amb el barri de Sant Narcís o que pels seus 
coneixement pugui fer aportacions en aquestes sectorials. 
I les sectorials, finalment, és una manera de funcionar que ens va funcionar molt bé en 
el Pla de mobilitat de la ciutat. I és que són temes tan diferenciats entre ells: socials, 
urbanístics, econòmics, de promoció, que és bo que hi hagi un treball previ abans que 
aquesta comissió ciutadana o taula de seguiment o com se’n vulgui denominar pugui 
fer, doncs, un recull de totes aquestes aportacions i, finalment, la redacció d’aquest pla 
especial. 
Breument, al Grup Municipal d’Esquerra Republicana: crec que hi ha una diferència 
molt evident entre un pla especial i un pla integral. I jo crec que tots hem escoltat les 
mateixes intervencions, i a mi no m’ha semblat que cap representant d’entitat o 
associació de comerciants hagi dit que no volia un pla integral per al barri de Sant 
Narcís per dotar de coherència. N’hem fet d’altres i vostès els han defensat. No entenc 
per què altres barris de la ciutat mereixen un pla integral i a Sant Narcís vostè pensa 
que amb un pla urbanístic específic n’hi ha suficient.  
Si aquest treball ara arriba, el pla especial, que estem esperant amb un any de retard, i 
ara vostès ens diuen: «No, però l’haurem d’ampliar a nivell social, a nivell de 
mobilitat», els diners que s’han invertit en aquest pla especial els estem proposant, 
amb la gent de la CUP, que siguin complementaris. I en cap cas el barri queda parat 
per la redacció d’un pla especial o integral. 
Al sector est, com vostè sap, hi ha redactat un pla integral, un pla de barri, un pla 
especial i el barri no va quedar parat. Tenim altres problemes d’execució amb aquest 
pla, però, en tot cas, no va quedar parat. I com bé ha dit el regidor Alcalà, les accions 
quotidianes del dia a dia es continuaran fent, no quedarà parat el barri durant un any. 
Per tant, entenc que les seves precaucions queden respostes amb això que li dic.    
 



 

Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
explica, complementant una mica el que ha comentat ja la senyora Paneque, matisar 
el tema del no concretem –la Sílvia, doncs, apuntava alguns motius–, i també un altre, 
no?: evidentment, no concretem perquè és que no pretenem fer el pla aquí; el que 
pretenem és posar les bases i que siguin, doncs, als espais de participació, que sí 
preveiem, de participació veïnal, de participació de les entitats, on es prenguin les 
decisions de com ha de ser aquest pla, més enllà del tema, a més a més, d’arribar a 
acords. Això un tema. 
L’altre: us hem fet arribar a tots els grups els acords i ens hem ofert reiteradament, us 
hem perseguit, i ho sabeu, us hem perseguit per intentar arribar a acords, per intentar 
fer les modificacions que fes falta, dient, insistint que eren uns acords que estaven 
oberts. Per tant, ens critiqueu a nosaltres l’oportunisme de la convocatòria del Ple –en 
aquest cas no va per allà, perquè la Concepció diu que «no, no, no». No va per tu en 
aquest cas. Ens critiqueu l’oportunisme del Ple, però, en canvi, jo crec que 
oportunisme és ara i aquí, després de perseguir-vos perquè poguéssiu dir-hi la vostra, 
doncs, ara ens traieu coses de forma, coses que es podrien haver modificat del 
redactat en el seu moment. 
Més enllà d’això, podem valorar-ho, el fet de posar els acords sobre la taula; ara, 
demanem cinc minuts com a mínim per poder-ho valorar. I en qualsevol cas, el que sí 
que em sap una mica de greu és que des del Govern s’hagi fet zero autocrítica –zero 
autocrítica. I crec que més enllà de valorar el fet de posar els acords sobre la taula, sí 
que com a mínim demanaria que hi hagués un compromís ferm de l’Ajuntament amb la 
finalització, que s’hi serà a sobre i s’hi estarà, per a la finalització de les obres del TAV 
i també per a la realització d’un pla integral de Sant Narcís, i que aquest sigui ampli i 
participatiu. 
Com deia la Sílvia, el pla urbanístic, el pla especial és una eina urbanística. I ens ho ha 
reiterat també en diverses ocasions la regidora Marta Madrenas: és una eina 
urbanística, que, a més a més, està licitada des de 2013. Està ja més que previst com 
ha de ser aquest pla. Per tant, no crec que sigui equiparable ni molt menys. 
Per tant, això, cinc minuts, en tot cas, com a mínim per parlar. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, senyora 
Paneque, no és a mi que m’ha d’explicar el perquè han demanat la convocatòria 
d’aquest Ple, és a les associacions de veïns i comerciants de Sant Narcís. I això vull 
que quedi clar, perquè les explicacions no són per a mi, sinó per a la gent que viu a 
Sant Narcís, que ja han mostrat el seu malestar amb la manera d’haver-lo convocat. 
Senyor Castel, la veritat és que no li contestaré perquè –li ho ha dit la senyora 
Paneque– no vull polititzar aquest Ple. I, per tant, crec que n’ha dit de molt grosses i, 
per tant, no hi entraré. 
Miri, jo sí que una cosa, senyora Roca, crec que han estat desconnectats –que els 
agrada molt– tant de temps –tant de temps– que ara han volgut connectar-se de cop a 
les obres de l’AVE i al barri de Sant Narcís. I llavors, no ha acabat d’entendre ben bé 
què és el que ha passat durant aquest temps, ni la responsabilitat que, l’hi insisteixo, 
va tenir la seva formació política durant vuit anys a l’Ajuntament de Girona, i, per tant, 
que va pactar tot allò que ara vostè diu que critica que l’Ajuntament ha hagut de pagar. 
Bé, doncs, si ho ha hagut de pagar és perquè venia derivat que els convenis que 
s’havien fet pel Govern d’aquest Ajuntament, amb vostès a dins, havia dit que era el 
que havia de pagar.  
Per tant, jo ho he dit a la meva intervenció, cada u que assumeixi les seves 
responsabilitats i el seu paper. I com que jo crec que tots tenim responsabilitat perquè 
tots en algun moment o altre, en les diferents administracions, n’hem tingut, doncs, el 
que calia era apartar això. Vostès han estat desconnectats, s’han desconnectat de cop 
i han pensat que criticar els altres era la millor manera de connectar-se. 



 

Sí que vull aclarir una cosa: en el tema de les inundacions, s’ha treballat, s’ha fet el 
que s’havia de fer, s’han fet les obres d’emergència al riu Güell –estan fetes. Es pot, 
bé, senyor Salellas, això l’equip de govern. Però jo si vol li deixaré veure l’informe: 
estan fetes. S’ha cobert el que s’havia de cobrir perquè no torni a entrar l’aigua.  
Vull dir que jo sí que vull llançar un missatge de tranquil·litat que no hi ha cap perill que 
l’AVE circuli. No, si no, no circularia. Per tant, jo sí que vull que això quedi clar, que 
una cosa és el projecte d’autoprotecció, que en aquests moments té uns problemes 
amb un tema de com ens avisem i la xarxa que s’ha de fer, si el Rescat, si el Transcat. 
Bé, tot això s’està treballant –tot això s’està treballant. S’ha fet un simulacre i va 
funcionar bé. Tot això s’està treballant. La Generalitat, hi ha hagut alguna cosa que 
segueix sense veure-la clara, ha passat que era això, es tornarà a presentar el pla 
amb aquella cosa que la Generalitat encara,Protecció Civil de la Generalitat encara no 
acaba de veure que sigui del tot correcta. 
Però no hi ha cap perill: el tema per evitar inundacions s’ha solucionat. Va haver-hi el 
compromís d’actuar d’emergència i s’hi ha actuat. 
Jo la veritat és que, la senyora Pèlach deia «informació»; jo hi estic totalment d’acord. 
Miri, jo la gran crítica que tenia –la gran crítica que tenia– a l’equip de govern anterior 
era que semblava –semblava– que amagaven alguna cosa perquè no ens donaven 
informació. Llavors, quan t’ho explicaven deies: «Però si no amaga res. Doncs, si no 
amaga res, per què no ho expliquen?» 
Per tant, jo en el que sigui donar més informació sobre aquest tema i sobre qualsevol 
sempre hi estaré d’acord, perquè penso que si la gent té la sensació que se li amaga 
la informació o que no se li dóna, vol dir que la gent té sensació que amagues alguna 
cosa. I crec que aquí ningú està amagant res, tot al contrari, màxima transparència 
perquè els veïns i comerciants de Sant Narcís es quedin tranquils i també els gironins 
en general quan estem parlant d’un tema de seguretat amb el tren d’alta velocitat. 
I ja acabo. La senyora Pèlach deia ara el tema de deixar-ho sobre la taula: bé, és una 
mica el que jo els he dit, jo crec i demanaria, si tots estiguessin d’acord amb aquests 
cinc minuts o deu si fa falta, que acceptessin sotmetre a votació allò que han demanat 
els veïns: pla integral abans de finalitzar el 2016 i utilitzar la taula de treball, reunió dels 
dijous per parlar d’aquest pla. Jo crec que si poguéssim sotmetre a votació això, tots 
ens entendríem, perquè al final. I tindria resultat i possiblement acabaríem dient que 
aquest ha sigut el Ple de tots –el Ple de tots– si el que realment es vota és allò que els 
veïns ens han vingut a dir que volen i esperen de nosaltres.  
 
Intervé el Sr. Castel, qui manifesta, Sra. Paneque, del PSC, vostè recorda quan va 
venir a veure aquest grup municipal abans de començar a tirar endavant la presentació 
d’aquest Ple extraordinari, que ens va venir a veure dient que necessitàvem el tant per 
cent de regidors per provocar aquest Ple extraordinari? Que nosaltres li varem 
contestar: «sempre que es tinguin en compte les entitats i que hi siguin les entitats tal 
en el procés de participació». Des d’aquell dia, senyora Paneque, vostè no ha tornat al 
nostre despatx i de sobte ens trobem amb un ple extraordinari. 
I, senyora Pèlach, l’únic que li vull dir: varem intentar posar rigor a la comissió 
informativa, que va haver-hi una manca, al nostre entendre i des d’aquest grup 
municipal, de formes, de to per part del seu grup, a la comissió informativa, que hi 
havia el senyor Salellas. Sortides de to, sortides de forma, amb un to elevat i amb una 
companya del seu grup també dient: «No has d’informar de re.» Coses que varem 
notar molt gruixudes. 
Però, també li ho vull dir, a la reunió de portaveus, on jo vaig fer evident allò que havia 
passat i que no volia tornar a viure-ho, li vull dir que vostè quan li parlem de com s’han 
de fer les coses vostè diu: «És la nostra estratègia.» I jo li vaig contestar que amb un 
barri no es fa estratègia ni es polititza. I no rigui. I vostè va intentar arreglar-ho. 



 

Permeti’m, i vostè en aquella Junta de Portaveus va intentar de totes totes arreglar-ho 
quan, com diuen en castellà, «por la boca muere el pez». I ho va deixar molt evident. 
Bé, com han dit, els minuts, cinc minuts, deu minuts, els que faci falta: si pot haver-hi 
un acord per donar solucions reals als problemes reals d’aquest barri, incorporar tota 
aquella demanda que avui ens han abocat diferents associacions de veïns i 
comerciants, benvingut sigui. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Roca, qui exposa, senyora Paneque, vostè es pensa que 
per nosaltres el barri de Sant Narcís no es mereix el pla integral. Això és el que ha dit, 
Doncs, no, de cap manera; per nosaltres el barri de Sant Narcís s’ho mereix tot, s’ho 
mereix tot tant que volem que vagi més de pressa a l’hora de resoldre els problemes.  
I pensem, i molt sincerament ho pensem, que allò que es pot resoldre en tres mesos 
no cal que es resolgui en divuit, poso un exemple. I que el pla integral, creiem 
sincerament que alentirà les solucions. 
El que nosaltres creiem és que aquest pla especial –ja ho he dit– s’ha d’eixamplar 
perquè contempli la part social, perquè contempli la part cultural, etcètera, ha de 
créixer físicament. I no cal començar de zero, és que tenint aquest pla no caldrà 
començar de zero: és ampliar el pla, és donar continuïtat a una feina que ja està 
començada, i això vol dir economia de temps i economia de diners. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, només reiterar el que els he dit fa un moment, suposo 
que aquests cinc minuts que demanen és per valorar aquesta proposta. Crec que, em 
sumo al que ha dit fa un moment la senyora Veray, és a dir, els veïns ens han fet una 
proposta molt clara, que és la que va quedar assentada a la taula de treball, reiteren 
aquesta. Per tant, jo els reitero aquesta possibilitat i crec que amb això aconseguiríem 
la fita més important que han vingut avui els veïns de Sant Narcís a buscar, que és un 
acord unànime de seguir amb el que s’estava treballant. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui pregunta, senyor Terés, per què demana la paraula? 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Terés, qui explica, perquè no ens queda clar quina és la 
proposta d’acord que fa. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui manifesta, un moment, no ha acabat el torn 
d’intervencions, perquè vull intervenir jo també. I, per tant, si s’esperen que acabi el 
torn d’intervencions, es podran posicionar. Ja ho havia anunciat abans, però veig que 
no devia estar del tot atent. 
A veure, abans de concedir aquests cinc minuts, que crec que sí que són necessaris, 
senyora Pèlach, i li agraeixo que concedeixi aquesta oportunitat, perquè crec que aquí 
sí que hi ha un espai que ens permetria sortir d’aquest Ple amb un missatge, amb un 
primer missatge, que crec que és el que han vingut a escoltar aquesta gent. 
En primer lloc, us vull agrair sincerament a tots quatre les vostres paraules. I és un fet 
important. Preguntem-nos i pregunteu-vos: si haguéssiu pogut intervenir fa cinc anys 
en els plens municipals no ens hauríeu dit coses –a tots, als que governaven 
aleshores o a nosaltres– que ens haurien ajudat a prendre millors decisions? Sí.  
Això és una conquesta que hem fet, us hem pogut sentir. I gràcies al fet que us sentim, 
crec que tots plegats som conscients que l’últim que podem fer en aquest Ple és que 
d’aquí surti una cosa que porti un segell polític.  
Per això us demanem deixar sobre la taula, que no vol dir retirar. Deixar sobre la taula, 
perquè sabeu els electors de les mocions, perquè ho heu vist, que hi ha punts en 
comú que farien, malgrat tot, que aquestes mocions no prosperessin. Perquè 
nosaltres, ja ho ha dit el nostre portaveu, entenem que no toca en el format de les 
condicions actuals d’aquest Ple arribar a uns acords que portin segell de partit. 



 

Vol dir que estem en contra de moltes de les coses? No. Jo ja els ho avanço, m’ho han 
preguntat i jo els ho dic clarament: hi haurà un ple extraordinari, tal com ens hi varem 
comprometre, en les condicions i circumstàncies que havíem pactat tots. I hi haurà un 
grup de treball que treballarà, que recollirà la feina de la taula per elaborar això que en 
diem pla integral –no ens barallem pel nom–, entenem el que estan demanant. 
Entenem que, per un costat, hi hagi una eina urbanística, que hi ha de ser. Fixem-nos 
en la transformació del barri Vell de Girona: era un pla especial molt delimitat, però que 
ha tingut uns efectes sobre uns entorns determinats. Però que ha d’anar molt més 
enllà que una eina urbanística, i tant que sí. I que ha de recollir iniciatives que estan 
ben valorades pel barri –ho han dit els seus representants–, en l’àmbit cultural, en 
l’àmbit de la mobilitat, en l’àmbit urbanístic, en l’àmbit de les propostes que sabeu que 
estem treballant i contemplant per a sota el viaducte, que han de contemplar tot això, i 
que ho hem de presentar amb els veïns i els hem de demanar que ens ajudin a 
millorar-ho i que si cal ho validin amb la seva participació. És clar que sí.  
Tot això ho podem fer i ens hi comprometem. Fins i tot ja us ho avanço, si finalment 
després d’aquest recés de cinc minuts, que espero que sigui positiu, hem de sotmetre 
a votació les mocions i les mocions no s’aproven, és igual, ho farem. Perquè no és un 
tema d’aprovar unes mocions que portin segell de partit polític; és un tema de mantenir 
els compromisos que sabeu que hem anat acreditant al llarg d’aquests anys de treball 
intens. 
Hem treballat intensament. No és un retret perquè no hem volgut fer retrets aquí, però 
fins al juny del 2012 no teníem documents escrits i aprovats que fessin de full de ruta 
del que havíem de fer. I amb aquests tres anys, Déu n’hi do la feina que hem fet. No 
és prou, ni de lluny, i ho reconeixem, i ho hem reconegut. Potser no ens han sentit dir 
públicament autocrítiques, crec que les hem fetes, però les hem fetes molt sovint, 
sobretot el regidor Carles Ribas i el regidor Joan Alcalà, que han donat la cara amb els 
veïns totes les vegades que ha fet falta. No sempre a gust d’ells, no sempre heu 
quedat contents, és veritat, però sempre han donat la cara i hi han treballat. I jo sóc 
testimoni de les condicions en què tornaven de les reunions. No les descriuré, però ja 
us les podeu imaginar, perquè hi ha hagut moments molt difícils. I els primers que els 
heu patit sou vosaltres.   
I, per tant, com que hi ha hagut aquesta feina d’empatia, de posar-se a la pell de l’altre, 
el regidor Carles Ribas i el regidor Joan Alcalà, que són tarannàs diferents, però que 
tots estan pedalant pel barri, ho han interioritzat i a vegades, doncs, sovint ho han 
somatitzat en la seva salut, d’alguna manera. 
A veure, què els vinc a dir? Home, que ara tenen una oportunitat perquè crec que 
s’han dit coses que les hem recollit, que les podem processar tots junts, que les 
podem treballar tots junts. I que jo crec que no cal que surtin aprovades les mocions, 
sinó que es puguin deixar sobre la taula, que fem aquell treball –que entenc que a la 
Junta de Portaveus i alguna vegada que havíem comentat la inoportunitat d’aquest Ple 
havíem posat sobre la taula. És clar que hi ha marge per arribar a acords. I jo crec que 
aquesta ciutat es mereix i el barri de Sant Narcís es mereix que del Ple de l’Ajuntament 
surtin acords de consens i d’unanimitat. Llavors, la retirada de les mocions ens 
ajudaria molt. Perdó, el deixar sobre la taula les mocions ens ajudaria molt.  
Jo si de cas no m’allargaria més, perquè crec que seria reiterar arguments que ja s’han 
donat. 
Faríem aquesta parada tècnica de cinc minuts perquè poguéssim sospesar aquesta 
possibilitat i reprendríem el Ple. 
 
 (Se suspèn el Ple una estona.) 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui explica, si us sembla bé reprenem, el Ple allà on l’havíem 
deixat, en aquells cinc minuts, que s’han convertit en uns quants més. Però crec que 



 

ha valgut la pena perquè després de converses amb els portaveus, els representants 
de les quatre entitats que han intervingut i d’intercanviar diverses opcions a partir del 
que s’havia proposat de les mocions originals, del que ha proposat el grup de 
Convergència, del que era la inquietud dels veïns, ens ha semblat que podem trobar 
una fórmula de síntesi que permeti sortir d’aquest Ple amb un acord. 
Jo voldria agrair a tots els grups i als veïns i comerciants, representants de veïns i 
comerciants que han participat en aquests minuts de fet, d’una acció aquesta sí que és 
de política noble, és a dir, de ser capaços de sortir d’un guió inicialment establert, de 
poder incorporar la participació de la gent que sou aquí i, en principi, de ser capaços 
d’arribar a acords que no estaven previstos en el guió original, però que per això es fa 
la política, per això es fan els plens i per això es deixa que la gent participi, per veure si 
entre tots som capaços de trobar alguna cosa de positiu. 
La idea final, i després voldria escoltar els grups municipals, cadascun dels portaveus 
perquè digués el que li sembla, seria aprovar un text –i demano al senyor secretari que 
prengui nota del redactat al qual ens hem compromès– que seria una proposta de tots 
els grups municipals de l’Ajuntament de Girona que acordés el compromís de 
convocar el grup de treball integrat per les entitats del barri, que amb l’assessorament 
tècnic municipal que es necessiti i la participació dels representants dels grups 
municipals i de l’equip de govern que pertoqui elabori el Pla integral de millora del barri 
de Sant Narcís. 
Aquest és l’acord que les entitats representants de veïns i comerciants els sembla bé. 
I, en tot cas, sí que voldria saber l’opinió primer dels grups proposants de les mocions i 
després de la resta de portaveus, amb un torn molt breu. 
 
Intervé la Sra. Paneque, qui exposa, molt breument. Hi estem d’acord, sobretot perquè 
referma allò que hem dit des del principi: l’única voluntat que tenia aquest Ple 
extraordinari era precisament que s’iniciessin aquests treballs del pla integral. Per tant, 
totalment d’acord amb aquest redactat consensuat i hi donaríem, doncs, suport. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona, qui explica, de fet, les propostes el que buscaven era el consens; per tant, si 
ha sigut a través d’aquest via, doncs, ens donem per satisfets. Les deixem sobre la 
taula. Però sí que jo crec que són propostes que es poden tenir en compte, més enllà 
que el compromís ara és el que hem citat, perquè jo crec que les crítiques a la forma 
han fet que s’hagi menyspreat una mica, doncs, el contingut d’aquestes. Bé, es poden 
tenir en compte. Però, evidentment, les deixem sobre la taula i acceptem aquest 
redactat.  
Ens comprometen, per tant, en els espais, doncs, que ens ofereixen els veïns i el 
Govern per treballar, ens comprometem a ser-hi i a continuar treballant, per tant, pel 
barri de Sant Narcís. 
 
Intervé la Sra. Veray, qui manifesta, jo la veritat és que celebro que puguem, doncs, 
haver consensuat aquest punt que ens troba a tots i que, a més, sigui –com jo he dit 
en la meva intervenció– allò que els comerciants i veïns de Sant Narcís han vingut a 
demanar-nos. 
Nosaltres hi donarem suport. I espero que sigui, doncs, el primer pas per tornar a 
aquell consens que sempre havíem tingut i havíem practicat amb relació a tot allò que 
té a veure amb el barri de Sant Narcís. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Castel, qui explica, senyor alcalde, ens alegrem d’arribar a 
aquest punt de trobada i acord, perquè l’objectiu és trobar solucions i donar solucions 
als problemes reals del barri, on siguem tots. 



 

I només fer una petita referència que també els partits, com hem dit abans, tots aquells 
partits que a dia d’avui no formen part d’aquest consistori –que entenem que a dintre 
del començament d’aquesta convocatòria d’aquest grup de treball ja marcarem les 
pautes de qui hi ha de participar i qui hi pot participar– també hi siguin convocats. 
 
Intervé la Sra. Roca, qui exposa, satisfets perquè hem arribat a aquest acord, a aquest 
consens, consens de tots els grups polítics, del Govern i de l’oposició. Pensem que ara 
sí que podem començar a anar bé. 
Volíem però tenir la certesa que els veïns també estan d’acord en aquest canvi que hi 
ha hagut; entenem que sí, per tant, doncs, sí, molt satisfets. 
Hi insistim però, demanem celeritat al pla i demanem també –com hi hem insistit 
abans– aprofitar la feina feta per al pla especial. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ribas, qui manifesta, felicitar els veïns, que són els 
proponents. I res més, senzillament dir que una veu ofegada durant molt de temps avui 
s’ha pogut expressar amb claredat i han manifestat ells el que volien i no els polítics. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui explica, efectivament, aquesta no és la proposta de cap grup 
municipal, sinó que és la proposta dels veïns. Aquesta és una proposta que va en 
sintonia amb les feines que el regidor Ribas i el regidor Alcalà i els veïns han descrit 
que ja s’estava fent. És també un agraïment a tota la gent que durant molts d’anys, 
mesos, setmanes i dies i hores s’han dedicat al seu barri, que veuen que tot allò que 
hem estat parlant, aquestes reunions famoses, cristal·litza, perquè hi ha voluntat que 
sigui així. I sobretot –com va ser també a l’inici de les primeres conquestes del barri– 
perquè hi ha un empeny que sigui així. 
Per tant, mantenim el compromís que sabeu que tenim i avui el solemnitzem d’una 
forma que permet per mi una cosa important, i és que –i ho ha dit la senyora Veray–, i 
per mi aquestes coses com a alcalde també s’han d’observar probablement més que 
ningú, que és que no hi hagi trencadissa en un tema de ciutat, sinó que es recuperi 
aquell esperit de consens, aquell esperit d’unitat a què ens varem comprometre a les 
acaballes del mandat passat de poder retornar a Sant Narcís, perquè s’ho mereix. I 
perquè tenim, crec, elements positius per pensar, doncs, que som a l’era no només de 
passar pàgina a una època que ha tingut molts clarobscurs, sinó que estem davant 
d’una nova gran oportunitat per al barri i per a la ciutat, que vol dir per a la seva gent. 
Per tant, simbòlicament podem votar-ho, encara que sabem que estem d’acord, però 
crec que estaria bé que hi hagués la fotografia, doncs, dels regidors que estiguin a 
favor de la proposta. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
3. Moció  que  presenten  els  grups  municipals  de  CiU,  ERC-MES  i  CUP-Crida 
per Girona de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 
aprovar la següent: 
 
RESOLUCIÓ 
 
"Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de   
les forces parlamentàries que tenen l'objectiu que Catalunya esdevingui un estat  
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 
l'obertura d'un procés constituent no subordinat. 



 

 

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l'inici del procés de creació 
d'un estat català independent en forma de república. 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l'obertura d'un procés constituent ciutadà, 
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura 
constitució catalana. 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d'hisenda pública. 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del  
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica 
de l'Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat 
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de 
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny  del  2010 sobre l'Estatut 
d'autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres 
sentències. 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per a obrir   
aquest procés de desconnexió de l'Estat espanyol, d'una manera democràtica, 
massiva,  sostinguda i pacífica que permeti l'apoderament de la ciutadania a tots els 
nivells i es  basi en una participació oberta, activa i integradora. 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d'aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l'Estat espanyol, com  els  especificats  en  l'annex  d'aquesta resolució. 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d'iniciar negociacions per tal de 
fer efectiu el mandat democràtic de creació d'un estat català independent en forma 
de república i acorda posar-ho en coneixement de l'Estat espanyol, de la Unió 
Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 
Annex. Mesures que haurà d'aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l'Estat espanyol. 
1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l'accés als subministraments  
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures  per a evitar la pobresa  energètica  
aprovades  per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, de manera que es 
garanteixi el dret d'accés als subministraments bàsics d'aigua potable, de gas i 
d'electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial, 
mentre duri aquesta situació. 
2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l'accés a un habitatge 
digne,  el  futur  govern  ha  de  treballar en l'aplicació del nou marc normatiu que regula 
la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de 
garantir que en processos de desnonament de l'habitatge habitual que afectin 
persones i unitats  familiars en situació de risc d'exclusió residencial es compleixi, per a 
poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i 
unitats familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és 
el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l'adjudicació 
d'habitatges per a situacions d'emergències econòmiques i socials i per a altres 



 

casos de necessitats especials en l'àmbit de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 
3. Sanitat 
En l'àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l'accés universal a 
l'atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut 
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot 
quedar exclosa per  raó d'origen,  tingui o no la condició  d'assegurada o beneficiària 
del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. 
Així  mateix, cap ciutadà no es pot veure privat  d'assistència farmacèutica per motius 
econòmics. 
D'acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a 
terme nous concurso per a la gestió de centres d'atenció primària. 
4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra bona 
part de l'articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la 
qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d'abril de 2014. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s'argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les 
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model 
educatiu català determinat per la Llei d'educació de Catalunya i contraris als  
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb 
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d'educació 
per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les 
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la 
comunitat educativa. 
5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra alguns   
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana,  recurs  que  
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel   
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s'argumentava que els preceptes 
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per  
textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el Conveni 
europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets  
Humans. En coherència amb aquest  recurs,  el  futur  govern  ha  de  vetllar  en  la  seva  
actuació  en  matèria  de seguretat  ciutadana  per  la  plena vigència i el  respecte  dels  
drets  fonamentals esmentats. 
6. Administracions locals 
Amb l'afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes 
en servei de l'interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de 
suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l'Estat 
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, 
promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l'article 135 de la 
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control 
del cost dels serveis i a l'obligació de la priorització de l'activitat econòmica privada. 
7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats,   el   
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l'Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l'objectiu de donar acollida i asil al màxim 
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest 
àmbit pel Govern espanyol. 
8. Dret a l'avortament 
En matèria de dret a l'avortament, el futur govern s'ha de regir pel que estipula la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 



 

9. Finançament d'un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d'alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur 
govern ha d'establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la 
càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d'impulsar la renegociació de tots els finançaments  
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i  
manteniment) d'aquells que constitueixen  un  pagament  excessiu respecte  als  tipus  
d'interès  a  les  taxes  d'inflació  actuals.  Així  mateix,  el  futur govern  ha  d'instar  els  
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant 
l'amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i 
eliminant el cost excessiu del capital. 
Aquesta  transformació,  que  ha  de  permetre  una  rebaixa  de  costos  per  a  la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d'anar 
acompanyada  d'una  revisió  a  fons  dels  programes  pressupostaris  de  despesa que 
permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència 
social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada 
en l'esmentat pla de xoc. Els estalvis que s'obtinguin de la revisió de programes han 
d'anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
Per tal de fer un seguiment de l'efectivitat d'aquest objectiu i compromís, el futur 
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d'establir un calendari de reunions amb els responsables 
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels 
interessos amb finalitats socials." 
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 
Catalunya en l'exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana. 
Per aquest motiu els grups municipals de Convergència i Unió (CiU), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Moviment d'esquerres - Acord Municipal (ERC-MES- AM)  
i  CUP-  Crida  per  Girona  (CUP-PA),  proposen  al  ple  de  l'Ajuntament  de Girona 
l'adopció dels següents acords: 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a la resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya. 
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis  per 
la Independència (AMI) i a l'Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
Fa ús de la paraula, el senyor Castel, qui exposa,  i per comunicar que el nostre grup 
no participarà en el debat del punt 3 ni a la votació. Entenem que no s’hauria ni tan 
sols de debatre en aquesta institució municipal per temes ja inicialment competencials, 
i menys –com diu el primer punt de l’acord– per donar suport i adhesió per part del 
nostre Ajuntament a un tema del qual ja tenim coneixement –i així ha sortit publicat en 
el BOE– que hi ha una suspensió cautelar per part del Tribunal Constitucional en 
referència a la resolució que es va aprovar en el Parlament de Catalunya, amb el vot 
en contra, entre altres, del nostre grup parlamentari. 
Des d’aquest grup hem demanat un informe jurídic del secretari i l’interventor, que ens 
ha sigut facilitat per part de l’Ajuntament. I demanem que consti en acta el nostre 
posicionament i que no siguin comptabilitzats com a abstenció el vot d’aquest grup ja 
que volen sortir de la sala.  
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, només abans que abandonin el Ple, dir-los que 
vostès han llegit l’informe del secretari i de l’interventor, que són funcionaris 
d’habilitació estatal, on es diu clarament, 1, que és pertinent, si hi ha un grup que ho 



 

demana o grups que ho demanen, el debat d’aquesta moció; 2, que no s’incorre en 
cap tipus d’il·legalitat pel fet que s’aprovi o que es voti això. 
Això és el que diu l’informe. En tot cas, si els altres grups no el tenen a disposició… 
No, no, només li dic el que diu l’informe.  
L’única cosa que si el volen llegir la resta de grups, no sé si el tenen, però, en tot cas, 
els el facilitaríem. 
Senyor Castel, entenc que vostè ha dit que no vol participar en el debat? 
 
Intervé el Sr. Castel, qui exposa, però vostè acaba de dir una cosa: que l’informe 
jurídic, tant del secretari com de l’interventor, sí que denota que qualsevol vot positiu sí 
que podria ser cridat a alerta i tenir responsabilitats jurídiques. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, però no pas per l’aprovació de la moció, sinó per 
altres conseqüències. En aquest moment els regidors del grup de C’s, Sr. Castel i Sra. 
Pujola abandonen la sessió. Intervé el Sr. alcalde manifestant els grups ponents són 
els grups de la CUP, d’Esquerra Republicana - MES i de Convergència, i, per tant, 
demanaríem als portaveus en principi dels grups que per ordre de menor a major 
intervinguin. 
 
Intervé el Sr. Salellas, qui manifesta, explicarem el nostre suport a aquesta moció amb 
cinc idees ben clares. La primera, per una qüestió democràtica: el Parlament de 
Catalunya, que és el parlament que representa la sobirania del poble de Catalunya, va 
aprovar ara fa uns dies aquesta resolució i ho va fer d’acord amb els resultats de les 
urnes i d’acord amb el Parlament que avui en dia tenim i que dóna una majoria a les 
forces que van proposar la resolució. I ho van fer, traslladant allò que el 27 de 
setembre el poble de Catalunya va votar a les urnes. 
La segona qüestió: Girona ha demostrat com a ciutat reiteradament que està a favor 
de la independència de Catalunya. Per exemple, si agafem els resultats del 27 de 
setembre, podeu comprovar que si sumem els resultats de Junts pel Sí i la CUP, que 
eren les dues formacions que portaven la independència al seu programa, el tant per 
cent de vots va ser del 63 per cent a la ciutat de Girona. Ho repeteixo, el 63 per cent a 
la ciutat de Girona. 
En canvi, les formacions que clarament es presentaven amb un no a aquestes 
eleccions, és a dir, el Partit dels Socialistes de Catalunya, el Partit Popular i els 
senyors que han abandonat el Ple, van sumar, de fet no van arribar ni al 30 per cent 
del vot en aquesta ciutat. 
Aquestes xifres crec que són molt importants per entendre la legitimitat del Ple d’avui a 
l’hora de votar aquesta moció. 
El tercer punt és perquè estem farts, farts d’aquest estat d’excepció permanent, 
d’aquest Estat espanyol que només fa que posar-nos cadenes, d’un estat que 
impedeix que exercim les competències exclusives que fins i tot la legislació espanyola 
ens dóna, per exemple, en educació. La llei del senyor Wert és clarament, diguéssim, 
s’imposa malgrat que l’educació és una competència exclusiva de la Generalitat. I, per 
tant, com que estem farts d’això, estem farts que ens suspenguin les lleis a favor de 
l’habitatge, les lleis contra la pobresa energètica, les lleis que legítimament fa el 
Parlament de Catalunya, avui també votarem «sí» a aquesta resolució. 
La quarta raó és perquè la CUP - Crida per Girona és una formació independentista i 
en el nostre programa dúiem, el 24 de maig, donar suport a tot el procés cap a la 
independència de Catalunya. I, per tant, la gent que ens va votar el 24 de maig espera 
avui que aquest grup municipal voti a favor d’aquesta moció. 
I en cinquè lloc, perquè hi ha, en aquesta resolució que es va aprovar al Parlament, un 
annex social, que nosaltres ens sentim clarament compromesos amb aquest annex 
social. És un annex social on ens comprometem com a país amb la sanitat, amb 



 

l’habitatge, amb l’ensenyament i amb tot allò que són les necessitats bàsiques i els 
drets bàsics i humans de la població de Catalunya. 
Aquestes són les cinc raons que ens porten avui a votar a favor d’aquesta moció, avui i 
tantes vegades com faci falta. I per molt que el senyor Castel, que ara ja no hi és, ens 
amenaci, dir-li que a nosaltres no ens fa por anar a judici, no ens fa por, diguéssim, 
que l’Estat espanyol ens busqui, ens detingui, ens intenti empresonar, ens intenti fer 
por o ens intenti qualsevol cosa, perquè nosaltres estem compromesos amb la 
democràcia i amb els drets del poble de Catalunya. I poden fer tant com vulguin –tant 
com vulguin–, les paraules del senyor Rajoy ens entren per aquí i ens surten per allà. I 
així continuarem compromesos amb el dret del poble català a la seva llibertat. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Roca, qui explica, bé, el nostre grup donarà suport a la 
moció de suport a la resolució del Ple del Parlament de Catalunya del passat dia 9 de 
novembre. És una resolució en què es declara l’inici del procés de creació d’un estat 
català independent en forma de república, procés i república que els republicans 
anhelem des de fa molts anys. De fet, treballem amb aquest horitzó de manera 
pacífica, imaginativa i rigorosa des de fa molt, alguns des de tota la vida. Per tant, 
estem al costat del Parlament del nostre país, defensant-lo i defensant totes les 
decisions que prendrà per fer efectius els nou punts de la resolució. I també estem, el 
Grup d’Esquerra - MES, profundament satisfets i esperançats amb l’annex de la moció, 
que és un annex que conté també nou mesures que haurà d’aplicar el futur govern. 
Que són unes mesures socials –parlen de sanitat, d’educació, d’habitatge, de 
refugiats– destinades a blindar els drets fonamentals que ara mateix es veuen 
anul·lats per decisions, per impugnacions, per suspensions d’institucions de l’Estat 
espanyol. Contents i esperançats, deia, però també conscients que la moció i aquest 
annex tan important de mesures socials per al nou país quedaran en paper mullat si no 
som capaços d’investir un president i formar un govern. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui manifesta, la primera de les raons que porta a Convergència a 
donar suport a la moció és la coherència. Han sigut moltes les mocions que s’han 
presentat aquest en aquest Ple que acabaven sempre amb el format que deia que 
donaríem suport a totes aquelles resolucions que sortissin del Parlament de Catalunya 
un cop celebrades les eleccions; per tant, és un principi de coherència. I això ho hem 
votat en reiterades ocasions en aquest Ple. 
També és una reafirmació, una reafirmació en una idea, una reafirmació al que van 
votar molts de ciutadans de Catalunya –i com deia fa un moment el senyor Salellas–, 
que van posar en evidència a Girona que Girona creu en la independència de 
Catalunya. 
També alhora és un respecte, un respecte per aquella gent que durant molts anys ha 
treballat per aconseguir arribar en aquest punt i ara no hi són. Que aquell somni que 
tenien no l’han pogut veure o no el podran veure fet realitat. 
També els devíem molt a molta gent que ha lluitat molt per aquest país i per arribar al 
punt on estem avui. I, per tant, també per aquest respecte calia votar aquesta moció. 
I, finalment, per una qüestió de justícia: hem de ser justos amb els nostres valors, amb 
les nostres idees a pesar que ens espantin, a pesar que ens coaccionin i a pesar que 
ens vulguin fer creure que això ens portarà a una mala fi. 
Jo sempre he entès que la democràcia potser no és la millor de les eines, però és la 
més representativa d’una voluntat, i la voluntat s’ha expressat en vots. Ens hagués 
agradat poder votar d’una altra manera, però el no continuat, el no cec de la realitat 
d’un poble ha fet que arribéssim a aquest punt i haguéssim nosaltres d’agafar el timó 
per conduir el nostre país com creguem que l’hem de conduir. 



 

Això portarà suspensions i inhabilitacions, presons? No ho sé. Però, sigui com sigui, 
mai actuarem amb la força; la paraula, el valor i el somni és el que ens empeny i d’això 
se’n diu democràcia.  
 
Fa ús de la paraula la Sra. Veray, qui explica, primer de tot dir que el meu grup també 
ha sol·licitat a la Secretaria d’aquest Ajuntament un informe jurídic, el qual ens ha sigut 
lliurat avui al migdia i el qual jo he de dir que nosaltres respectem. L’hem demanat, 
l’hem llegit atentament, però no el compartim, seguim tenint dubtes i, per tant, 
nosaltres també, a través dels nostres assessors jurídics, doncs, considerem o 
discrepem en alguna de les coses que aquí es diu, més que res perquè l’exemple que 
es fica per justificar aquest informe és amb relació a un tema del País Basc, que no hi 
entraré perquè seria un altre debat que ara no vull encetar i que, a més, en cap 
moment havia sigut suspès pel Tribunal Constitucional.  
I el que vostès avui ens demanen aquí és adherir-se i donar suport a una resolució, 
doncs, que està suspesa pel Tribunal Constitucional i que, a més, està publicada en el 
BOE. I, per tant, quan es suspèn afecta aquells qui l’han aprovada, el Parlament de 
Catalunya, però un cop publicada al BOE, l’endemà, el dia 11 de novembre, doncs, 
també ja està supeditada i afecta també a tercers, i en aquest cas nosaltres 
considerem que l’Ajuntament de Girona. 
Aquest informe també diu molt clar, i és una de les coses que m’ha sorprès de la 
intervenció del grup que ha abandonat el Ple, que aquells que votem que no en cap 
moment tindrem cap responsabilitat. És una de les coses que jo he demanat molt, molt 
concretament quan he demanat l’informe jurídic: volia saber si hi havia repercussions, 
qui les tindria. I m’han dit que per a aquells que votin que no o s’abstinguin no se’n 
derivaran, perquè han deixat molt clar quina era la seva posició. I, per tant, jo agraeixo 
la claredat amb què s’ha fet aquest informe –ja ho dic–, malgrat el puguem compartir 
tot o no, però la claredat d’allò que havíem nosaltres demanat que necessitàvem 
saber, no només per saber-ho nosaltres, per això en parlo, sinó perquè crec que és bo 
que el coneguin els vint-i-cinc regidors d’aquest Ajuntament. 
Dit això, miri, tots els que m’han precedit, els portaveus que m’han precedit han parlat 
molt de democràcia, i aquest és precisament el problema: la democràcia no se la fa un 
a mida i a la seva conveniència; la democràcia es basa en el respecte a les lleis. 
M’han sentit dir moltes vegades que les lleis són per complir, que les lleis són per 
respectar, que quan no agraden s’ha de treballar per canviar-les. Jo els hi respecto i és 
ben legítim, però que mentre no es canvien tots estem supeditats a totes les lleis. I, per 
tant, vostès saben perfectament que el que es va aprovar al Parlament de Catalunya  
dilluns passat, dia 9 de novembre, no respecta les lleis. I, per tant, és més un atac a la 
democràcia que una defensa pròpia de la democràcia. 
El senyor Salellas deia: «N’estem farts.» Miri, jo també, i li ho vaig dir l’altre dia, jo 
també del debat que volen tenir constantment. I possiblement vostès són els menys 
indicats que els ho digui, però com que vostè ha utilitzat la paraula «fart», perquè 
vostès sempre han defensar la independència; els que han anat canviant d’un costat a 
l’altre són altres formacions polítiques. 
Però parlava que «estem farts», però imagini’s on arriba l’afartament que ja d’entrada 
no entenc per què ens aquests moments estem debatem aquesta moció, i no perquè 
no sigui legítim que la presentin o no la puguin presentar –jo no me ficaré en si l’article 
del ROM diu a o diu b–, sinó perquè la idoneïtat no tocava: avui parlàvem d’un tema de 
ciutat, parlàvem d’un ple extraordinari, demanat a més per vostès mateixos, la CUP i el 
Partit Socialista. Crec que haguessin fet un favor a tots els gironins, però sobretot al 
barri –que encara estan aquí presents– que ens centréssim només a parlar del barri de 
Sant Narcís i que no ara emboliquéssim la troca amb aquesta moció que ha portat que 
un grup municipal abandonés el Ple i a una discussió que discrepa totalment i a un 



 

debat i a un enfrontament que va totalment en línia contrària del que acabem de fer fa 
un moment, que era posar-nos tots d’acord per a un tema de ciutat.  
Al Ple, temes de ciutat. Els ho hem dit mil vegades. Avui no ho han respectat. I això, a 
més, fa que, en la meva manera de veure-ho, quedi com entelat l’acord de ciutat que 
acabem de tenir amb relació al barri de Sant Narcís, més enllà que jo ara no reproduiré 
aquí el debat que es va tenir al Parlament de Catalunya.  
Tots els que estem asseguts aquí tenim representació al Parlament de Catalunya, 
cada un dels nostres portaveus o presidents de grup van sortir l’altre dia a l’hemicicle a 
defensar quina era la posició de cada formació política. Jo no crec que sigui diferent el 
que pensa el portaveu de Convergència, d’Esquerra Republicana o de la CUP que va 
parlar al Parlament de Catalunya del que han expressat avui aquí. Per tant, aquest 
debat és estèril i aquest debat reproduir-lo avui jo crec que va en contra de tot allò que 
prediquen constantment, que és la importància de la ciutat i dels plens de ciutat.  
Les lleis estan per complir, els ho he dit. Vostès amb aquesta resolució no la 
compleixen. El Tribunal Constitucional ha suspès la resolució, el Tribunal 
Constitucional, per tant, posa sobre avís que possiblement la resolució que van 
prendre no s’adequa a la Constitució.   
M’ho han sentit a dir moltes vegades, pot haver-hi lleis sense democràcia –ho hem 
viscut–, però no pot haver-hi democràcia sense lleis, i aquestes són per respectar. I 
aquest Ajuntament, com la resta de poders públics, està obligat a complir les 
resolucions del Tribunal Constitucional i, per tant, també a complir la suspensió 
acordada en aquest cas. 
I acabo la meva intervenció: si no es compleix aquesta suspensió, si avui vostès 
aproven aquesta moció, nosaltres, el meu grup passarà l’aprovació d’aquesta moció 
als assessors jurídics del meu partit i no descarta, que puguin acabar a la justícia, 
perquè creiem, que vostès no estan acatant la resolució del Tribunal Constitucional, 
que –com he dit– és d’obligat compliment, també per a aquest. 
 
Intervé la Sra. Paneque, qui manifesta, jo voldria començar també amb una reflexió 
prèvia al debat pròpiament de la moció, i és que voldria insistir que l’objecte de la 
convocatòria d’aquest Ple extraordinari de fet era per parlar de Sant Narcís, del seu 
futur i de l’inici d’un procés participatiu que ha de dibuixar quin barri volen els seus 
veïns i veïnes, i afortunadament en aquests moments ja podem dir que això és una 
realitat, l’inici d’aquest treball. 
Els veïns i veïnes havien fet especial èmfasi que no polititzéssim un tema tan important 
i sensible com el barri de Sant Narcís, i és un dels elements que se’m va traslladar de 
manera unànime per part de tots els veïns i veïnes, de manera o amb frases com «no 
aprofiteu per tirar-vos els plats per sobre, per fer-vos retrets o llançar-vos 
incompliments». Això és el que m’havien advertit de manera bastant unànime. 
Per això crec que avui hagués estat molt convenient que aquest Ple hagués enviat un 
missatge únic: l’equip de govern i el conjunt de l’oposició units en favor del barri de 
Sant Narcís i, per tant, de la ciutat. 
Hi ha però qui ha cregut convenient incloure una moció política en un ple que al nostre 
entendre havia de ser únicament de ciutat i d’un tema molt específic que requereix 
unitat, com hem demostrat fa uns minuts. Per nosaltres això és un error, però no pel 
fet que ens haguem de tornar a pronunciar sobre la independència, sinó perquè 
entenem que avui el tema era prou important per haver estat monogràfic, per complir 
el que s’estableix com a ple extraordinari, que, de fet, és on es tracta un tema específic 
per la seva importància, per la seva urgència o pel seu compliment. 
Nosaltres, senyor Puigdemont, hem presentat la proposta d’aquest Ple a favor de la 
unitat i de la ciutat en el seu conjunt. Li hem estès la mà per a un acord fa uns minuts i 
ens contesten amb una moció polititzada amb diferències evidents que tothom coneix. 



 

Aquestes maniobres fàcils poden ajudar al màrqueting i a la comunicació, però en cap 
cas la ciutat. I nosaltres això no ho entenem, en aquest Ple d’avui no ho entenem.  
Perquè finalment quin element nou aporta la votació d’avui d’aquesta moció? La 
màxima representació que tenim els regidors i regidores d’aquest Ajuntament és la 
representació dels gironins i gironines. El vot de cadascun de nosaltres representa 
dues circumstàncies ben concretes: la primera, les nostres conviccions i els nostres 
valors, i la segona, i considerem que més important, les conviccions i valors dels 
gironins que cadascun de nosaltres tenim el deure de representar. 
I jo em pregunto: quan demà qualsevol gironí tingui la notícia d’aquesta moció, quina 
aportació nova hi haurà hagut? Ho dic perquè, els ho repeteixo, no entenc ni el 
moment ni la gratuïtat en la reiteració. I fixi’s bé, no li dic la gratuïtat de la moció, li dic 
en la seva reiteració.  
Si vostè avui volia una fotografia de divisió radical entre dos bàndols, on nosaltres no 
som en cap dels quals, pensem que s’equivoca i que hauria estat millor, sincerament, 
fer-ho en un altre ple.  
L’independentisme a la ciutat de Girona avui és majoritari. Ens mereixen tot el 
respecte i que vostès vulguin explicitar-ho al Ple de l’Ajuntament de Girona també; no 
els critiquem pas això, els critiquem la reiteració, la seva obcecació en aquesta 
qüestió. Hem aprovat fins a dia d’avui vint-i-dues mocions per a la independència i 
hem fet un ple extraordinari, ens hem definit i redefinit fins a vint-i-tres vegades sobre 
la independència.  
Vostè ha dit que vol convertir aquesta ciutat en la capital i el parc temàtic de la 
independència de Catalunya i jo li respecto escrupolosament aquest projecte polític 
que no compartim, només li critico el moment, avui, i la insistència reiterativa. 
I de manera respectuosa jo li dic que encara hi ha espais on es poden parlar de 
qüestions únicament dels gironins i de les gironines, que al meu entendre podrien ser 
majoritàries, i que encara hi ha molts punts de diàleg, d’unitat i de ciutat per arribar a 
acords amplis i transversals, com hem vist fa uns minuts. 
Vaja, i en resum, que no lamentem que ens preguntin sobre aquesta qüestió, sinó que 
lamentem que fer-ho fins a vint-i-tres vegades pot haver qui ho consideri, per ser 
amable, poc productiu. 
Per tant, estem disposats a parlar amb sinceritat i de manera oberta d’allò que vulguin, 
però, els ho repeteixo, fer-ho fins a vint-i-tres vegades, més la utilització unidireccional 
de discursos nacionalistes en actes institucionals –vostè ens recordava fa uns minuts 
la importància de la institucionalitat–, pensem que pot fer pensar que ja no es tracta de 
pronunciar-se en aquest Ple, sinó d’assenyalar a qui per més que hi insisteixin no som 
independentistes. I que si ha d’arribar al canvi, siguin quin sigui, en el futur, també a 
Girona, suposo que bé haurem de ser-hi tots. 
I en això deixi’m insistir: és més important el camí que el port d’arribada. Passi el que 
passi en aquests divuit mesos o els que siguin, que ni els sectarismes dels uns i dels 
altres ni els horitzons ens facin oblidar la importància de la pluralitat i de les formes 
escrupolosament democràtiques que han de tenir tots els processos. 
Em sembla tant estèril insistir en la llei per no veure que ha esdevingut impotent 
davant el sentiment respectable de molts catalans i catalanes a favor de la 
independència com voler-la portar a terme de manera unilateral, amb la justificació 
d’una majoria d’escons parlamentaris, quan vostès mateixos varen dir en campanya 
una i altra vegada que demanaven per fer-ho possible la majoria en vots. 
Em sembla tan poc productiu a favor d’Espanya reiterar el no rotund davant del que 
passa a Catalunya com dèbil és el favor que se li fa a la unitat del catalanisme polític 
quan la insistència es converteix en obsessió o quan se vol imposar des del Govern un 
canvi amb una majoria que no permetria ni modificar l’Estatut. 
Em sembla que la pitjor manera que té d’ajudar Espanya una persona que vulgui que 
es mantingui la situació com ara és insistir en una llei que avui no representa una part 



 

important del poble de Catalunya, que hi ha maneres millors d’obertura, de llibertat i de 
modernització.  
I em sembla també que la pitjor manera que tenim els catalanistes d’ajudar Catalunya 
és la reiteració en el pronunciament de temes com aquest; vaja, que no cal fer-ho un 
cop cada mes, tant pel cansament i evidència de posicions molt allunyades com 
perquè s’evidencia cada vegada amb més força que existeixen altres temes importants 
més enllà del nacionalisme. 
I el senyor Ribas –i ja acabo– ens parlava de respecte, nosaltres hem intentat sempre 
tenir una actitud i hem vigilat molt les paraules per tenir precisament aquesta actitud de 
respecte, però pensi que hem hagut de llegir del compte de Twitter de l’alcalde de la 
nostra ciutat com deia: «Qui no sigui al costat del sí, està amb els que van afusellar el 
president Companys.» Pensin que formo part d’un partit polític, el Partit dels 
Socialistes de Catalunya, que tenim molts pares i avis enterrats en fosses comunes, 
assassinats pels franquistes. Per tant, entendran que davant d’aquestes afirmacions 
haver de mantenir silenci per respecte i per tenir una actitud constructiva davant de la 
situació se’ns fa francament difícil. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui explica, el respecte el feia per a aquella gent que havia lluitat 
per una mateixa idea, no feia referència a res més. 
 
Intervé el Sr. Salellas, qui manfiesta, li volia respondre perquè com que som 
proposants de la moció també. No, només per dir, perquè també érem proposants del 
Ple, diguéssim, que a nosaltres –ho volia explicar– se’ns fa la proposta la setmana 
passada que arribi aquesta moció al Ple i jo no crec que sigui una més, senyora 
Paneque, no és una més de les vint-i-tres; és la moció que dóna suport a una decisió 
presa pel Parlament, que és la decisió que trasllada les votacions del 27 de setembre 
a nivell de Parlament, i com que hi ha una institució espanyola, de fet les institucions 
espanyoles en general veten, prohibeixen i impedeixen qualsevol decisió del 
Parlament –i n’hi he posat unes quantes que no només van d’independència, unes 
quantes més que les institucions espanyoles estan vetant permanentment–, com que 
això ho fan, creiem que és el moment que una institució democràtica com aquesta es 
posi al costat de la institució democràtica catalana que és el Parlament de Catalunya.  
I aquest és el sentit de la moció, i no és crear desunió on hi havia unió. En el tema de 
Sant Narcís, sortosament, hem aconseguit que hi hagi unió, i d’això ens n’hem de 
felicitar tots, com bé han dit tots els portaveus. Ara bé, quan es parla de pressupostos 
també parlem d’altres coses en els plens i això no significa que traiem importància al 
pressupost o que traiem importància a altres coses que es debaten.  
La importància per mi i la notícia del dia, evidentment, és Sant Narcís; ara bé, la 
urgència amb què les institucions espanyoles actuen com no actuen amb res més, 
amb celeritat, en contra del que decideix el Parlament de Catalunya, perquè només ho 
fan contra el Parlament de Catalunya, no ho fan amb res més. Si vol li explico el que 
va tardar, per exemple, el Tribunal Constitucional a resoldre el cas de dos companys 
gironins que van ser jutjats per cremar fotografies del rei: set anys, set anys va tardar 
el Tribunal Constitucional a respondre. En canvi, per respondre això del Parlament de 
Catalunya, votat democràticament, van tardar unes hores.  
Així és com funciona l’Estat espanyol, i davant d’això creiem que l’Ajuntament s’ha de 
posicionar i donar suport al Parlament de Catalunya.    
I vostè parlava, de fet, de parcs temàtics: miri, m’ha fet gràcia perquè l’últim parc 
temàtic del que he sentit a parlar el va proposar un alcalde socialista: era el parc 
temàtic dels barrufets, a Lleida. És veritat, un senyor que es diu catalanista mentre 
vota al costat del PP i de Ciutadans que no es pugui utilitzar el català com a llengua 
preferent de l’Ajuntament de Lleida. Aquesta és la situació que tenim avui en dia, i 
l’estan provocant també vostès. 



 

Per tot això –i no m’allargaré més–, defensem que es voti «sí» avui. I les votacions mai 
són una cosa de dividir o de no dividir. Això una persona d’esquerres ho hauria de tenir 
clar: defensem la democràcia, les votacions i els referèndums perquè permeten 
il·lustrar la realitat que té una ciutat, un país, un estat. Ni per dividir, ni per sumar, sinó 
per mostrar la realitat, i a partir d’aquí actuar els representants polítics en 
conseqüència. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Veray, qui exposa, jo, senyor Salellas, li diré una cosa: el 
Tribunal Constitucional suspèn automàticament la resolució, és una cosa automàtica, 
però és que una vegada tardi set anys, l’altra en trigui tres és que és automàtic. I 
l’informe jurídic que hem demanat a Secretaria també així ho estableix, és la 
suspensió automàtica. 
Tots demanen molt de respecte, jo també demano respecte per a aquells que ens 
sentim catalans i espanyols, i vostès no ens estan respectant gens fent tot el que estan 
fent. 
Miri, la democràcia de tots és molt més forta que el separatisme d’alguns i, per tant, ni 
ens separaran d’Espanya ni ens faran fora de Catalunya. 
 
En aquest moment de la sessió s’absenta el Sr. Cristòbal Sánchez Torreblanca. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, en primer lloc, algunes consideracions: la senyora 
Veray diu que les lleis són per complir i que això és un atac a la democràcia. Bé, en 
primer lloc, no ens poséssim més transcendents del compte, però li voldria recordar 
que l’Estat espanyol fa vint anys que incompleix la llei en matèria de beques de l’estudi 
–vint anys–, vint anys que incompleix la territorialització dels fons del 0,7 per cent de 
l’IRPF. Hi ha sentències fermes. Incompleix la Llei de la dependència, que és una llei 
de l’Estat espanyol que diu que el 50 per cent del finançament el posarà la Generalitat 
i l’altre 50 per cent el posarà l’Estat. En aquests moments el que hi posa l’Estat és el 
17 per cent. Llei de dependència en aquests moments. O la disposició addicional 
tercera de l’Estatut o el Pla de rodalies 2008-2015, que només s’ha aplicat en un escàs 
8 per cent. Tot això són incompliments, alguns de sentències dels tribunals, d’altres de 
sentències del Tribunal Constitucional, que espero que arribat el moment en què 
s’hagin d’emprendre accions legals contra aquests incompliments tingui la mateixa 
fermesa que ha anunciat avui per perseguir els regidors d’aquest Ajuntament que avui 
votin a favor d’això. Espero que la trobem aquí. 
Però, senyora Paneque, vostè ha anat més lluny encara, vostè és una manipuladora: 
en primer lloc, perquè sí, i segurament ho fa per encobrir les contradiccions del seu 
partit a Catalunya, algunes que li ha assenyalat el senyor Salellas de molt flagrants. Jo 
quan vaig fer una referència al que era al parc temàtic de l’independentisme, em 
referia a unes jornades festives que es van fer a Girona que duraven uns dies, en què 
hi havia animacions infantils, concerts de rock, exposicions, i que en aquells tres dies 
convertien –i vaig dir-ho així de manera, diguem-ne, popular– Girona en un parc 
temàtic de l’independentisme. D’aquí a dir que jo vull convertir la ciutat de Girona en 
un parc temàtic de l’independentisme hi va una barra immensa. Això és manipular.  
Com és manipular les meves piulades. Primer, del meu compte personal de Twitter, 
que l’estic repassant en aquí els dies del president Companys, li llegiré les dues 
piulades que vaig fer del president Companys a veure si en pot deduir el que vostè 
m’acaba d’imputar greument, perquè no és veritat. Dic: «Ahir, avui i demà», aquesta és 
la primera, del 15 d’octubre, «sempre amb el president Companys, assassinat fa 
setanta-cinc anys per un estat covard i una justícia indigna.» Segona piulada: «Avui de 
matinada tots som Companys, i al matí al passeig Lluís Companys tots serem 
companys.» Aquesta vegada en minúscula. Companys del president Mas. No n’hi ha 
una altra. 



 

El que sí que hi ha és que va haver-hi un debat en aquest Ajuntament en què es va 
votar una moció, una moció per demanar i condemnar el tema Lluís Companys. I, 
òbviament, doncs, probablement si aquí algú va interpretar que votar que sí a la moció 
–perdó–, que votar que sí a aquella moció volia dir votar que sí a la independència, 
anava molt equivocat.  
Per tant, li demano que vagi en compte a l’hora de posar les paraules en les altres 
persones quan jo encara no havia parlat en aquesta moció i no comptava intervenir, 
perquè em sembla que els portaveus dels grups ja han explicat la posició dels grups 
que fan aquesta proposta i que no calia que vostè busqués aquesta barreja 
immerescuda d’un ple de Sant Narcís, que ha discorregut en els termes en què ha 
discorregut, i vostè volgués utilitzar el paper de les entitats del barri per polititzar, sí, 
per polititzar i per donar a entendre que un ple de l’Ajuntament de Girona no pot fer 
diverses coses alhora, com s’ha vist en el passat, per cert, i com es veurà en el futur. 
Per tant, no he entès aquesta barreja que vol fer d’interessos de barri, interessos de 
territori, perfectament legítims, que tots ens hem posicionat, amb el fet que el Ple no 
pugui parlar d’un altre assumpte que, ves per on, sí que preocupa els gironins. I lluny 
d’estar, com vostè diu, cansat de la reiteració, resulta que quan fa poques setmanes 
se’ls va convocar a les urnes hi van anar més que mai –més que mai– i van emetre un 
vot claríssim i irrefutable que demana un respecte, com el tenim per a totes les 
opcions. 
I, finalment, que un Ajuntament de Girona es posicioni sobre una moció d’una entitat 
de la qual és membre, que és l’Associació de Municipis per la Independència i de 
l’Associació Catalana de Municipis, no sé on veu vostè la parcialitat. 
A mi se’m critica com a alcalde que vagi i sigui present al Fòrum Impulsa, i estic 
convençut que hi ha molts republicans que no els agrada que jo hi vagi. I segurament 
vostè deu ser un d’aquests. I jo explico el perquè he d’anar en representació de 
l’Ajuntament a actes que potser jo puc no compartir.  
Però em fa l’efecte que el Ple de l’Ajuntament de Girona aprovi una moció que encaixa 
perfectament amb la voluntat dels gironins i amb les entitats a les quals està adherida, 
on veu el problema d’això? No hi veu cap problema, aquí el que vol és manipular per 
veure si pot desprestigiar una mica el compromís polític de la majoria absoluta 
d’aquest Ple. 
Per tant, m’ha sentit, no volia intervenir, perquè em semblava que les posicions 
estaven prou clares, però vostè ha anat massa enllà. I reitero que s’hi fixi més, 
diverses vegades abans d’imputar a algú algunes observacions que no ha fet. 
Digui, senyora Paneque, molt breument. 
 
Intervé la Sra. Paneque, qui manifesta, suposo que avui m’ho admetrà per al·lusions 
perquè les paraules que ha utilitzat crec que, com que això ja ens ha passat més d’una 
vegada –i en un ple no m’ho havia dit mai, manipuladora o mentidera–, aquesta 
vegada vaig tenir la prudència de quedar-me amb una imatge d’aquest tuit. Li estic 
parlant d’un tuit que va fer vostè en campanya electoral i que el PSC –ah, com que era 
campanya electoral – precisament ens va doldre molt, perquè vostè comprendrà quin 
és el sentiment de les famílies, de la família socialista havent viscut el que hem viscut 
de pares i avis que se’ns digui que qui no està al costat del sí està al costat dels que 
van afusellar el president Companys. En quin cap fer aquest tuit, i menys si ve de 
l’alcalde de la nostra ciutat?  
Per tant, crec que aquesta vegada vostè haurà de rectificar perquè tenim la imatge 
d’aquest tuit per demostrar-ho i haurà de deixar de dir aquestes paraules tan 
gruixudes. 
Ja li ho vaig dir en Junta de Portaveus, crec que el to d’aquest grup municipal i el meu 
tracte personal amb vostè ha estat sempre extremament respectuós, en cap moment 



 

l’he insultat: he posat en evidència que quan demanen respecte, entenguin també que 
nosaltres hem hagut de callar moltes coses precisament per aquest respecte. 
En Junta de Portaveus ja va haver-hi un to crec que inadequat per part de portaveus, 
però també per part de l’alcalde, i diria que hauríem d’anar intentant rebaixar aquest to 
i tornar a un tracte potser més institucional, perquè no em sembla que dir-li a una 
regidora d’aquest plenari «manipuladora» i no sé què més m’ha dit sigui adequat per al 
llenguatge d’aquest Ple. 
Al senyor Salellas, jo no li estava posant en qüestió res del que m’ha dit, estava parlant 
del dia escollit. I això sí que ho dic i ho reitero: crec que aquest debat l’haguéssim 
pogut fer perfectament en un altre Ple i no hagués passat res, i que és una llàstima 
que aquesta imatge d’unitat que hem aconseguit feia uns minuts s’hagi de veure, 
diguem-ne, esbiaixada amb una moció que vostès ja saben quins són els 
posicionaments. Ho saben pels nostres representants al Parlament i ho saben 
perfectament. Per tant, no hi ha cap sorpresa, no hi ha cap element de debat nou, les 
posicions estan més que expressades. 
El nostre grup municipal avui farà una abstenció, i la farà precisament com a queixa a 
aquesta reiteració i al moment escollit. Avui no era el dia adequat per presentar 
aquesta moció. 
I no li he posat en dubte ni que ho poguessin portar o no ho poguessin portar ni que 
ens ho poguessin demanar les vegades que calgui, però és que la nostra posició com 
a Partit dels Socialistes de Catalunya jo crec que és més que evident i més que clara. 
I sobre el parc temàtic de la independència, si el problema no és que fos de la 
independència, el problema era l’expressió «parc temàtic», aquest era el problema de 
la seva expressió. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per disset vots 
a favor dels grups municipals de CiU, ERC-MES i CUP-Crida per Girona, cinc 
abstencions del grup municipal del PSC i un regidor de CiU (per absència del saló de 
sessions un cop iniciada la deliberació de l’assumpte i no estar present en el moment 
de la votació) i un vot en contra del grup municipal del PPC.  
 
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són les deu i 
vint del vespre. 
 
 
 
 
 


