les mocions, juguem amb les coses mentre la gent este per un altre canto. I per que ho
dic? Ho dic perque, sens dubte, el senyor alcalde no hauria portat la collecci6 si no
sabes que la guanyava. Es aixi de senzill. De fet, hi ha un punt a l'ordre del dia, i amb
tot el greu i estant d'acord amb el que diu el portaveu de la CUP, per6 hi ha un punt, i
el punt es aprovar el fons amb empat de vots, a mi em toca 11 vots a favor, 11 en
contra i 2 abstencions. Es a dir, atenci6, per al public, que pot tenir una opini6 o una
altra, aprovarem quelcom que es plurianual amb un vot de qualitat, i un vot de qualitat
l'ha d'exercir I'alcalde, sens dubte, per temes que son puntuals, que necessiten una
execuci6 potser immediata i el Govern creu que cal aquesta execuci6. Pero quelcom
que probablement en tot el mandat que ve no s'acabara, que s'hagi de fer amb una
votacio d'aquestes circumstancies, a mi em dol i em costa molt trobar arguments i fins i
tot em fa una certa mandra buscar arguments en contra, que en tinc, per6 em fa una
certa mandra.
Mirin, segur que hi han persones que creuen que el fons es interessant i necessari i
fins i tot una visio des de fora de la ciutat podria dir que es cert, un fons d'art sempre
es bo per a la ciutat. Fins i tot he !legit exalcaldes que diuen: "Va be comprar fons i
despres ja es fan els museus". Pero aixo no to en compte el dia a dia que estem patint.
A veure, estem amb una crisi social i econornica profunda a Girona. La Xarxa ha
explicat quelcom que jo no vull repetir. Agraeixo molt a la Xarxa la intervencio que ha
fet, perque diu el que es una realitat: alto que no s'enten, no s'hauria de formular. S6c
conscient que amb 3.900.000 euros, fins i tot amb 10 milions d'euros, no acabarem
amb la pobresa de la ciutat, ho se, he tingut responsabilitats i se que moltes vegades
aixo es molt menys del que desitjaries i es necessari, pert fent-ho tens autoritat per dir
a la gent que pateix i a la qual no arribes que fas tot el que pots. I a vegades tot el que
pots no es el necessari. No oblidem que les competencies municipals son molt minses
respecte a altres administracions que tenen competencies en la crisi econOmica, en la
crisi social.
I tambe em sap greu que la crisi politica entri tambe en aquest Ajuntament. Ja va
passar amb un grup municipal, ara entra en un altre i aixo ens fa perdre autoritat, mes
enlla que un pot dir: "mira, es un altre, es I'altre grup", fa perdre autoritat, perque els
ciutadans han votat unes Ilistes tancades, desgraciadament, i ens hem compromes a
quatre anys, intentant actuar amb coherencia. Ens fa perdre autoritat. Per tant, ho
torno a repetir, jo voldria, i li ho vaig dir a I'alcalde, si no hi ha una majoria qualificada,
si la majoria ha de ser amb el vot de qualitat de I'alcalde, no te, no tenim autoritat per
fer una opcio d'aquesta mena. No tenim autoritat. I aixo, amb els anys que porto a la
politica se que moltes vegades, intentar explicar les coses, i aixo es quan fas la
primera intervencio en un ple i penses que tens ra6 i que hi han arguments i quedes
sol a vegades perque el vot es per grup i punt, t'adones de la Ilunyania que a vegades
la politica formal to respecte a la politica real i alio que voldriem en el futur que fos la
politica.
Pero encara estem a temps, si no volen donar la veu al poble, senzillament aparquem
la decisio avui. Aparquem-la i guanyem ('autoritat que ens cal a tots per una situacio
tan dificil, tan complicada, no fer-la innecessariament mes complicada. Perque el fons,
la compra del fons, es la punta d'un iceberg d'inversions que no ens podem permetre
ara i avui. No estem ni al 2001 ni tampoc estem potser al 2018, no se corn sera el
2018. Pero ara i avui, no.

