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despesa d'l milio d'euros, per cert, per millorar les connexions, ho volia la ciutat? Els
hi va passar pel cap que aix6 podia haver anat a consulta ciutadana? En quin moment
vostes que estaven al Govern, juntament amb Iniciativa per Catalunya i Esquerra
Republicana, en quin moment vostes van considerar que la ciutadania a qui tant diuen
respectar ara mereixia ser consultada, perque aquells projectes multimilionaris, molt
superiors als milions que ara estem posant sobre la taula, pogues expressar la seva
opiniO? M'ho pot dir, si us plau? Saben quantes vegades? Zero, zero vegades va
haver-hi una consulta ciutadana, zero vegades una consulta ciutadana per determinar
cap d'aquests projectes que li dic.
No creu que, per exemple, els veins de Sant Narcis li haurien agraft que abans de fer
les obres s'hagues posat a consideraci6 de la ciutadania si volien un tren soterrat o
no? No hauria estat rellevant aix6 per a la ciutat? Aixo pla era una inversio. I per cert,
es una inversiO que ens continua encara condicionant els pressupostos municipals en
una quantitat bastant mes superior que la que ens ocupa ara en aquests moments
aqui.
Per tant, no tinguem dobles discursos. No acceptarem cap Ilico. I corn que en el punt
segGent haurem d'entrar-hi molt a fons, sobretot aixo, i qui pot i qui no to autoritat
moral per donar Ilicons, acabo aqui la intervencio reiterant el vot en contra del grup de
Convergencia i Uni6 a aquesta proposta.
Demana la paraula el senyor Jordi Navarro, per allusions, i exposa, moltes gracies per
deixar-me intervenir. Mirin, he sentit dir per dues persones una cosa en aquest Ple que
penso que no es moralment acceptable. Penso que voste, senyor alcalde, no pot dir la
barbaritat que acaba de dir que el grup municipal de la CUP s'ha aprofitat politicament
de la mort tragica d'una persona, que a mes a mes ha estat membre d'aquest
consistori. Aixo es inacceptable, voste creu que un alcalde d'una ciutat corn Girona ha
de dir una cosa aixi? Voste, senyora Veray, creu que ha de dir una cosa aixi? Com
volen que ens quedem nosaltres? A mi m'afecten aquestes coses, sOc un ciutada de
Girona que intents prestar un servei pOblic, no sac una persona maquiavel. lica. A mi
una cosa corn aquesta m'afecta, m'altera, m'incapacita per intervenir amb sentit coma.
Com poden dir una cosa aixi?
Dit aix6, senyor Puigdemont, voste es una persona intelligent, fins i tot algO l'ha
qualificat corn un parlamentari brillant i com un alcalde modern d'una ciutat corn
Girona, em sorpren que voste no sapiga que es el dret a decidir. Voste sap que es el
dret a decidir? Voste sap que s'exerceix en una consulta ciutadana, en un
referendum? Voste sap que quan el poble catala exerceixi el seu dret a decidir es
materialitzaran dues posicions o diverses posicions? CadascCr s'expressara, cadasc0
defensara la seva posicio. La posici6 del grup municipal de la CUP es que per raons
econorniques i per raons de model cultural i de ciutat no estem d'acord a adquirir
aquesta compra, pero pensem que ha de ser el conjunt de la ciutadania que ho
decideixi. I nosaltres, corn a bons democrates que intentem ser, hauriem d'acceptar el
resultat d'aquest referendum encara que no ens agrades el resultat.
Voste es conscient que esta repetint i esgrimint els mateixos arguments que els
enemics del dret a decidir ens estan blasmant a Catalunya? Voste es conscient que
acaba de repetir els tipics arguments ret6rics i tecnics que membres destacats del
Partit Popular, que membres destacats dels diversos poders factics de I'Estat espanyol
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