
ens estan dient al poble de Catalunya que no podrem celebrar una consulta? Esta 
repetint i esgrimint els mateixos arguments tecnics. 
Nosaltres pensem que fer una consulta ciutadana es una bona formula per resoldre 
conflictes. Es veritat que hi ha una questio de tempos, per6, miri, nosaltres pensem 
que la democracia es lenta i les activitat economiques han de potser baixar una mica 
el ritme i adaptar-se als ritmes democratics. 
Com ha vist, senyor ()Wiz, voste ens ha dit que estava incomode, doncs, imagini's 
nosaltres cam ens trobem en aquests moments. 
Moltes grades. 

Demana la paraula el senyor OlOriz, per allusions de la senyora Veray, i exposa, 
explicar-li una mica el tema de la comissio. Miri, jo em vaig oposar a la comissio 
perque la comissio no era executiva i la veritat es que tinc poc temps per anar a tantes 
comissions que no siguin resolutives. Ara be, vaig anar a totes les sessions, a totes. I 
diria mes, la gent que varem anar a totes les sessions no hem canviat d'opinio, 
solament ha canviat d'opini6 una persona que no va anar a la comissio. Aix6 es bo. Es 
a dir, els que varem anar a totes les comissions ens hem mantingut en la mateixa 
opinio. I sols se celebra el Ple, sols hi ha ple avui perque una persona que no va anar 
a la comissio ha canviat el vot, res mes. 
I per aixo la meva opciO a, senyor alcalde, i estic disposat a rebre Ilicons cada dia i 
cada dia en rebo, i estic disposat a rectificar coses que he fet malament, perque n'he 
fet malament, i per tant, cada dia aprenc. La meva opci6 a era que es retires el tema 
del Ple. La meva opci6 a. Perque s'aprovara avui amb 11 vots a favor, 11 en contra i 
una persona que votava en contra que no anat a la comissio que ara s'abstindra. Aixo 
es el que canvia, aixo es la Ilico que donem a la ciutadania de Girona. A veure, es una 
Ilico nova, en aquest mandat i sobretot ultimament la veritat es que estic aprenent 
molt, estic rebent moltes Ilicons, la veritat es que moltes. Perque a aixo, per molta 
conviccio i vehemencia que hi posi, senyor alcalde, els vats seran 11 a 11 i 2 
abstencions. I per molta importancia que la senyora Veray doni a la comissio, a la 
comissio van venir disset persones, no va ser executiva i no ha canviat l'opiniO de les 
persones que hi erem. 
Per tant, encara estem a temps de rectificar i que el punt —si aquest ens ha polaritzat, 
el punt que ve ja ho veurem— senzillament es retiri. Perque si la comissio hagues fet 
canviar d'opini6, hagues fet canviar d'opini6 a grups amb arguments, jo hi tindria poc a 
dir. 
I per que estaria disposat al dret a decidir i a un referendum? Per poder argumentar a 
Ia ciutadania de Girona el que estic dient del que penso. Ara be, si que es cert, si Ia 
ciutadania de Girona decideix una altra cosa, tambe ha decidit un govern de 
Convergencia i m'aguanto. Clar, names faltaria. Si Ia ciutadania decideix una altra 
cosa, continuare pensant el que penso, pero Ia ciutadania tindra aixo. 
Quan vulgui fem un ple extraordinari sobre els governs anteriors, jo me'l preparare, i 
endavant, aguantare cases que no me van agradar. Escolti, sempre disposats. Pero Ii 
recordare una cosa: el Govern anterior a un any de les eleccions podia haver pagat un 
projecte per Ia nova deixalleria de Campdora, ho podia haver fet. I podia a mes haver 
decidit que aquesta deixalleria s'hauria de fer, ho podia haver fet. I ho varem estar 
parlant i varem veure que a un any de les eleccions no era prudent una inversio tan 
important. I penso que varem fer be, malgrat que no estic d'acord que la bruticia es 


