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Contra los partidos políticos
ALEJANDRO PÁEZ TORRES 3r Ciències Polítiques

Escribió Rosseau en El Contrato Social: “La 
soberanía es el ejercicio de la voluntad general y 
el soberano un ser colectivo que no puede ser 
representado más que por sí mismo” (capítulo I, 
libro II) y que “La voluntad particular tiende por su 
naturaleza a las preferencias, y la voluntad 
general a la igualdad” (ibid.).

Más adelante, el filósofo sentencia: 
“Frecuentemente se le engaña [al pueblo], y 
solamente entonces es cuando parece q uerer 
lo malo. [...] Si cuando el pueblo deliberara, no 
mantuviesen los ciudadanos ninguna 
comunicación entre sí, del gran número de las 
pequeñas diferencias resultaría la voluntad 
general, y la deliberación sería siempre buena. 
Pero cuando se desarrollan intrigas y se forman 
asociaciones parciales a expensas de la 
asociación general, la voluntad de cada una de 
estas asociaciones se convierte en general, con 
relación a sus miembros, y en particular, con 
relación al Estado; se puede decir entonces que 
ya no hay tantos votantes como hombres, sino 
como asociaciones. [...] Finalmente, cuando una 
de estas asociaciones es tan grande que 
prevalece sobre todas las demás, el resultado no 
será una suma de pequeñas diferencias, sino una 
diferencia única; entonces no hay ya voluntad 
general, y la opinión que domina no es sino una 
opinión particular.”

Es por ello que las asociaciones —que a mi 
parecer— son siempre parciales, no son buenas. 
Velan siempre por el interés de sus miembros y 
no por el general. 

Y para ello requieren de una tarea de propaganda 
y auto-convencimiento en los intereses por los 
que compite.

Por tanto, concluyo que cualquier asociación con 
fuerza suficiente como para reconducir el deseo 
de voluntad general de sus miembros —
ciudadanos a priori libres— al interés particular 
de sus negocios tiene dos consecuencias a 
diferentes escalas; a escala colectiva, afecta a la 
soberanía y desvirtúa la democracia, que consiste 
en la libre deliberación de los ciudadanos en los 
asuntos que les repercuten; y, a escala particular, 
provoca un daño irreparable en las conciencias y 
el espíritu crítico de los hombres, cuyos efectos 
causan, al fin y al cabo, que el Estado deje de ser 
de todos, para pasar a ser de unos pocos.

Y esta es la realidad en nuestros sistemas de 
gobiernos representativos, formados por lo que 
llamamos partidos políticos, que no son más que 
asociaciones políticas que requieren de militancia 
activa, del sacrificio de la autonomía intelectual y 
de crispación y polarización social. Es imposible 
obtener un juicio objetivo de los hechos sin caer 
en alguno de los relatos sesgados que se usan 
para leer y entender la política a día de hoy. 
Afirmo, pues, que este mecanismo de 
representatividad y delegación del poder a 
individuos y organizaciones que no buscan 
proteger el bien común y la voluntad general, sino 
la suya propia, es perjudicial y muy poco 
saludable para la democracia, la soberanía y la 
libertad de pensamiento de los hombres, 
principio básico de la libertad civil, recogida en 
nuestras constituciones y en el compendio de los 
Derechos Humanos.

“ [...] las asociaciones —que a mi parecer—
son siempre parciales, no son buenas [...]” oc
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Una 
revolución 
verde para 
una España 
nueva

ÁLEX TORRES 4t Economia i Dret

Decía el poeta Antonio Machado que si cada 
español hablase de lo que entiende, y de nada 
más, habría un gran silencio que podríamos 
aprovechar para el estudio. Y tal vez nuestros 
políticos podrían aplicarse el cuento, porque 
por muchas voces que claman la necesidad de 
reformar nuestro sector eléctrico, pocas 
parecen ofrecer soluciones al último de sus 
problemas: el meteórico ascenso del precio de 
la luz.

A corto plazo, este aumento se explica por un 
reciente incremento del coste de los 
combustibles fósiles, así como por las nuevas 
tasas de emisión de CO2 de la UE y una mayor 
demanda derivada de los efectos del cambio 
climático.

Sin embargo, el problema del sector eléctrico 
español no se explica por fluctuaciones 
circunstanciales de precios: solo cuatro 
empresas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) 
controlan el 90% de las ventas finales y el 60% 
del mercado mayorista, el 75% de la energía 
consumida se importa del exterior, y apenas el 
35% de esta proviene de fuentes renovables. La 
explicación de semejante desastre económico y 
político reside en la pobreza de recursos 
energéticos convencionales de nuestro país, 
pero también en una deficiente por no decir 
inexistente política energética.

Con la liberalización de los años 90 del siglo 
pasado, comenzada durante el gobierno de 
Felipe González y finalizada durante el mandato 
de José María Aznar, se produce una 
privatización nunca vista de nuestro sector 
eléctrico. Este afán liberalizador, sobre el papel, 
perseguía buenos fines: la liberalización de 
ciertos procesos del sector de la energía 
permitiría la entrada de más agentes al 
mercado, lo que a su vez haría bajar los precios 
y aumentar la eficiencia del proceso. Y digo 
sobre el papel, porque lo que sucedió en 
realidad fue bien distinto, pero no por ello 
menos previsible: las principales empresas, 
antaño públicas, fueron vendidas a precios 
irrisorios y se acabaron convirtiendo en el 
actual oligopolio, con un sistema de precios que 
dista de ser libre.

Si bien es cierto que la tendencia es positiva (el 
número de pequeños operadores ha 
aumentado en los últimos años, así como el 
porcentaje de participación de las renovables), 
el panorama sigue siendo desolador. Una 
futura política energética deberá 
necesariamente atajar todas y cada una de 
estas cuestiones: la falta de competencia (i), la 
dependencia exterior (ii), y la falta de energías 
renovables (iii).

Para aumentar la competencia, una posible 
solución sería incentivar la autogeneración 
eléctrica, así como facilitar la entrada al 
mercado de más operadores. Asimismo, la 
independencia podría lograrse potenciando por 
una parte las renovables, más baratas y 
abundantes en nuestro territorio, así como 
potenciando temporalmente (hasta que las 
renovables puedan suplir la demanda) la 
energía nuclear, que sigue siendo la más limpia 
en relación con su productividad.

Finalmente, con los incentivos económicos a la 
inversión y autogeneración adecuados, las 
energías renovables pueden y deben 
convertirse en el futuro de la generación 
eléctrica en España. Hubo un tiempo, no tan 
lejano, en que este país se atrevió a soñar en 
ser mejor. Este sueño no ha muerto, pero 
necesita que lo hagamos nuestro de nuevo.
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L’ampliació de 
l’aeroport, a debat

Abans que acabi el mes, el Consell de Ministres 
debatrà sobre si aprovar o no un projecte per 

expandir l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El 
Prat. El projecte inclou l’ampliació dels camps de vol, 

de la terminal T1 i la construcció d’una nova terminal. 
De ser aprovat, la nova terminal envairà l’espai natural 
de la Ricarda, zona protegida del Prat pertanyent a la 

“Xarxa Natura 2000”. Ecoactivistes protesten 
indignats, defensant l’integritat de l’espai, mentre que 

representants de l’aeroport defensen l'immens 
benefici econòmic que aportarà el projecte.     

IKER FREIRIA Màster d’Accés a l’Advocacia

A FAVOR DE L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT. IKER 
FREIRIA/ Fa unes poques setmanes una majoria 
de catalans presenciàvem atònits com, d’un dia 
per l’altre, com quan a un nen li has promès una 
joguina per Reis i, finalment, li regales carbó, el 
Govern d’Espanya es desentén de l’oferta 
d’ampliació d’una de les pistes de l’aeroport del 
Prat que havia fet prèviament. Es desentén per la 
“manca de suport suficient” que aquesta obra 
estratègica suscita entre la classe política catalana 
i, especialment, barcelonina.

Més enllà del sainet patètic entre els socis de 
govern a la Generalitat —recordem que Junts hi 
està a favor i ERC en contra, de la postura 
reaccionària de l’alcaldessa de Barcelona envers la 
qüestió i del maquiavel·lisme i manca de 
compromís real al qual ja ens té acostumats el 
Govern d’Espanya—,

em centraré en aquest article a argumentar per 
què Catalunya i Barcelona han perdut una gran 
oportunitat i, per tant, per què estic a favor de 
l’ampliació de l’aeroport del Prat.

En primer lloc, d’ençà de la celebració dels Jocs 
Olímpics a Barcelona el 1992 que el Govern 
d’Espanya no havia fet a Catalunya una oferta 
d’inversió en una obra de la magnitud dels 1.700 
milions d’euros que AENA ha estat disposada a 
invertir en l’ampliació de la pista de l’aeroport. Ara 
que hi havia el compromís que tants anys havíem 
esperat, ens trobem amb una classe política 
incapaç d’estar a l’alçada de la responsabilitat i el 
compromís de portar el país cap al progrés i el 
creixement. Recordem que un 66% dels catalans 
s’hi mostren a favor, segons les enquestes.

ANNA GARRIGA 2n de Global Studies
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íEn segon lloc, si volem que Barcelona sigui un pol 
d’atracció de talent, capital i desenvolupament, a 
l’alçada de les grans capitals europees amb 
connexions aèries intercontinentals, no té sentit 
que ens oposem a disposar de més eines per ser 
més competitius i oberts al món. Si Catalunya vol 
aprofitar el dinamisme i la potència que té i 
projectar la nostra capital al món tampoc té sentit 
que es freni el seu potencial. No té cap sentit que 
ens queixem que l’aeroport de Barajas fa ombra al 
del Prat i que, quan tenim l’oportunitat d’anivellar 
la diferència, preferim la queixa a la solució.

En tercer lloc, Catalunya disposa d’un patrimoni 
natural ric i abundant. Aproximadament la meitat 
de la nostra superfície es troba coberta per massa 
forestal. Els catalans hem demostrat com la 
protecció i preservació del medi natural és 
compatible amb el desenvolupament econòmic. 
Una natura protegida i ben mantinguda i, a la 
vegada, un país ric i pròsper són el millor llegat 
que podem deixar als nostres fills. El que no té 
sentit és que per protegir La Ricarda, una finca 
privada a la qual només s’hi pot accedir amb el 
permís dels propietaris, haguem de frenar el 
potencial de tot un país.

En definitiva, l’actitud dels principals detractors 
polítics de la inversió —ERC, els Comuns de l’Ada 
Colau i la CUP—

és digna de la tragicomèdia de Lope de Vega El 
perro del hortelano, el qual ni come ni deja 
comer. Aviam si som capaços de fer-los entendre 
que si no volen menjar, que no mengin, però que 
ens deixin menjar tranquils a la resta, els quals 
som majoria.

Hi ha marge a l’esperança.

EN CONTRA DE L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT. 
ANNA GARRIGA/ L’ampliació de l'aeroport del Prat 
ha estat debatida intensament durant l’últim mes, 
amb opinions que varien sobre quina és l’opció 
correcta –si ampliar o no ampliar. L’atac ambiental 
que suposa allargar les pistes i crear una nova 
terminal en una zona protegida per la Unió 
Europea no pot transformar-se en una realitat 
sent conscients del context de crisis climàtica en 
el que estem immersos.

L’erosió de la zona de la Ricarda –part del ric 
patrimoni ecològic del Delta del Llobregat– no és 
l’única preocupació a tenir en ment. L’aviació és 
un dels modes de transport que més agreugen el 
canvi climàtic, i actualment s’haurien d’estar 
buscant mètodes per optimitzar el trànsit d’avions 
comercials, no pas ideant noves formes de 
massificar-ne encara més el seu ús. Exemples 
d’iniciatives que es poden estudiar són: reduir la 
quantitat d’avions en circulació, invertir en nous 
models més sostenibles, aconseguir omplir tots 
els seients de l’avió, etc. S’han d'implementar poc 
a poc aquestes mesures per arribar a la 
sostenibilitat, i no podem dictar les accions a fer 
només per aconseguir benefici econòmic.

“El que no té sentit és que per protegir La 
Ricarda, una finca privada a la qual només 
s’hi pot accedir amb el permís dels 
propietaris, haguem de frenar el potencial de 
tot un país.
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La falsa idea que un nou hub permetrà dinamitzar 
l’economia catalana i donar prestigi a la seva 
indústria aeronàutica s’ha d’eliminar de la ment 
col·lectiva; aquests objectius es poden complir 
amb les actuals instal·lacions que ja hi ha en el 
territori català. Només cal millorar les connexions 
entre els aeroports de Reus, Girona i Lleida. 
D’aquesta forma es generarà un més bon 
distribuiment de mercaderies, una repartició 
organitzada de responsabilitats, i una lenta 
redistribució de la gent pel territori català. 
Aquesta iniciativa triomfa com a sostenible, i, si es 
prenen bé les decisions, la xarxa d’aeroports 
comercials de Catalunya pot fer despuntar la 
comunitat autònoma dins del marc europeu.

A més a més, l’expansió del Prat acabarà saturant 
el sector del turisme –ja que s’espera un augment 
de passatgers de 55 milions anuals a 70. 
Catalunya ja té una relació prou codependent 
amb el turisme per a intentar arreglar-ho amb la 
creació d’una nova terminal. Aquí és on 
l’ecoturisme irromp; les ètiques del turisme 
sostenible han de ser la norma, i no es poden pas 
garantir amb tal massificació de l’aeroport. Cal no 
oblidar el dilema creixent que predomina a 
Catalunya amb la mobilitat. Amb problemes greus 
en la xarxa viària i ferroviària (amb tarifes elevades 
i endarreriments constants), no és raonable 
pensar que es poden inyectar 15 milions de 
persones al territori anualment (tot i que només 
estiguin de pas). Si la mobilitat segura, sostenible i 
accesible és una prioritat pel govern, que es noti, i 
que comencin a decantar-se més per la 
intermodalitat.

Per concloure, cal reafirmar un cop més que la 
decisió correcta és no ampliar l’aeroport del Prat. 
L’ampliació causaria canvis en el clima, un 
augment en el risc ambiental i propulsaria les 
riuades de turistes irresponsables. La protecció 
del Delta del Llobregat ha de ser una prioritat. No 
ens podem deixar enganyar per l’avarícia i pensar 
que un aeroport intercontinental és la solució, 
sabent que l'única opció és aquella que garanteix 
un futur sostenible.

“ Catalunya ja té una relació prou 
codependent amb el turisme per a 
intentar arreglar-ho amb la creació d’una 
nova terminal [...] ” 

TU TAMBÉ TENS 
COSES A DIR?
Fes sentir la teva veu.
Escriu a la revista.

luniversitari.cat/escriu
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Poques deuen ser les persones que, arribats a 
aquest punt del segle XXI, no hagin sentit a parlar 
del k-pop. Aquest fenomen musical amb gènesi a 
Corea del Sud la dècada dels noranta, està 
arrasant el món amb les seves melodies i balls 
colorits com un tsunami —no és casualitat, en 
aquest sentit, el terme “hallyu” que es tradueix 
com onada coreana. No obstant això, observem 
la tendència per part dels mitjans occidentals a 
caracteritzar-lo com entreteniment manufacturat 
i despersonalitzat, dirigit a masses de noies 
adolescents que incrèdulament consumeixen 
aquest “producte”. Això està, per descomptat, 
arrelat en la misogínia de la nostra societat i 
l'amenaça que el k-pop representa per als 
cànons de masculinitat occidental. 
Malauradament, aquesta és la visió que adopten 
moltes persones.

És interessant, aleshores, plantejar una nova 
lectura que permeti articular un discurs 
diferent sobre el k-pop i, sense obviar les 
pràctiques, freqüentment problemàtiques, per 
part de la indústria, una nova comprensió del 
fenomen. Especialment des d’una perspectiva de 
gènere, resignificant la figura de la noia 
adolescent, llargament odiada i parodiada, i 
celebrant les noves masculinitats.

Fem una retrospectiva: ja des dels Beatles la 
figura de la noia adolescent que idolatra —
“fangirl” en termes “centennial”— una “boyband” 
ha estat tractada amb paternalisme i 
infantilitzada. Per què? Doncs pel fet que 
encarna la figura de la dona desitjant: en aquest 
context la dona no és l’objecte de desig sinó el 
subjecte, i això xoca directament amb el llegat 
misogin de les nostres societats. La incapacitat 
de la cultura patriarcal de concebre a una dona 
com a subjecte de desig, especialment envers un 
grup d’homes joves que prediquen cançons 
romàntiques i que presenten una dinàmica sana 
entre ells, fa que aquestes siguin caracteritzades 
de boges, infantils i impertinents. La dona 
desitjant sempre ha estat i continua essent una 
amenaça pel patriarcat.

En defensa del K-Pop 
(i les boybands)

SABRINA ATANASIU 2n Comunicació Audiovisual

“ Com en el seu dia els Beatles, les bandes 
masculines de k-pop ofereixen un nou 
paradigma de la masculinitat”

“ Això està, per descomptat, arrelat en la 
misogínia de la nostra societat i l'amenaça 
que el k-pop representa per als cànons de 
masculinitat occidental.  “
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Però que no ens enganyin: el que realment fa 
por al patriarcat són les noves masculinitats. 
Tornem als Beatles: “I Want to Hold Your Hand”, 
una de les cançons que els va catapultar a la 
fama. Per què? Perquè en una societat en la qual 
ens sentim constantment amenaçades en el 
nostre cos, les dones busquem mostres de 
masculinitats que no ens amenacin. Res menys 
amenaçador que un noi que canta que “et vol 
donar de la mà”.

Com en el seu dia els Beatles, les bandes 
masculines de k-pop ofereixen un nou 
paradigma de la masculinitat, la qual 
construeixen mitjançant l’expressió plàstica i 
física del cos a través de videoclips i 
performances. De fet, en el k-pop impera la 
cultura “aegyo”, que vol dir bàsicament mostrar 
un comportament molt “cute”.

En resum, no hi ha res més catàrtic per a moltes 
noies adolescents que un grup de nois coreans 
amb presentació andrògina, cossos ballants, 
mostres d’afecte i vulnerabilitat entre ells. Li 
agradi al món o no, el k-pop ha vingut a canviar 
les coses.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR
Rebràs mensualment la revista dels 
estudiants amb veu.

luniversitari.cat
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Entrevista a 
Laura Vilagrà

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA
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Laura Vilagrà és l’actual Consellera de 
Presidència de Catalunya i un dels tres 
integrants del govern català a la taula de 
diàleg. Nascuda a Santpedor, comença la 
seva carrera política com a regidora del seu 
municipi on després passa a ser alcaldesa 
durant 12 anys, càrrec que compagina amb 
el de diputada del Parlament. Actualment, 
és una de les dones més importants dins 
d’Esquerra Republicana i ens parlarà dels 
seus inicis, del curs polític present i de la 
taula de diàleg.

Quan va adonar-se de la seva passió per la 
política?

Des de molt petita sempre m’he interessat per la 
política, recordo anar a paradetes d’Esquerra 
Republicana al meu poble a comprar llibres i, tot i 
que alguns no els entenia, a mi m’interessaven 
molt. D’altra banda, a l’aula també tenia uns certs 
dots de lideratge, és a dir, quan s’havien de 
defensar posicions entorn a temes com 
l’avortament, sempre donava la meva opinió i 
defensava el meu posicionament. Els meus 
companys i companyes em deien: “a tu això de la 
política et ve de molt endintre” i poc a poc vaig 
anar configurant la meva carrera en aquesta 
direcció sense pensar-m’ho massa. Jo mai vaig 
pensar que arribaria on he arribat, però sí que 
tenia alguns elements o aptituds que feien pensar 
que potser ho podria fer.

.

Quins van ser els seus millors i pitjors moments a 
la batllia de Sant Pedor?

Vaig ser-hi dotze anys i els més durs van ser 
segurament els primers perquè tot era nou, jo era 
molt jove, vint-i-sis anys... S’ajuntava la 
inexpertesa amb la immaduresa d'una persona 
que s’està formant, però que alhora ha de 
demostrar que posseeix l’autoritat moral. La 
formal ja la tenia perquè era l’alcaldessa, però 
m’havia de guanyar la moral de la gent. Tot i ser 
complicat, jo ara només me’n recordo de les 
coses bones. A un ajuntament, si ho treballes bé, 
pots fer molta feina que es visualitza de seguida, i 
això et va engrescant. A altres posicions és més 
complicat, com ara al Parlament o al Govern, on 
tot és molt lent i molt burocràtic. A més, jo vaig 
agafar uns moments molt bons econòmicament, 
moments expansius amb molts recursos, i per 
tant vam poder transformar moltes coses.

Va haver-hi un moment fotut durant dels 
atemptats de l’11M, en que no es sabia qui havia 
estat. Arran d’això, en Josep Lluís Carot Rovira, 
que era el líder d’ERC, havia anat a parlar amb ETA 
i una senyora em va escridassar pel carrer al 
respecte. Tu sents la impotència de que algú 
t’està increpant per una cosa a la que tu no tens 
res a veure, però en política això és igual i t’ho has 
d’empassar.

Després de 15 anys a la batllia de Santpedor, va 
apostar per la renovació del seu lideratge 
abandonant la posició. Com va afrontar-ho a nivell 
professional i personal?

Nosaltres, cada legislatura renovàvem una 
part de l’equip, i l’altra continuava. Va ser amb 
aquesta idea, que una de les persones del meu 
equip va entomar el lideratge com a batlle i, de 
fet, encara ho és a la legislatura actual. Crec que 
ho vam fer bé. Quan et retires no cal que 
segueixis i intentis condicionar la nova legislatura, 
i així ho vaig fer.

.

“ En democràcia es pot parlar de tot, el 
dret a l’autodeterminació i l’amnistia són 
drets fonamentals de la Declaració 
Universal dels Drets Humans “



A més, a nivell personal, jo estudiava un màster de 
direcció pública a ESADE (URL). Tot i que 
l’administració pública és la meva passió i la meva 
vida, volia formar-me en un àmbit més tècnic i 
tenir altres responsabilitats. Per tant vaig sortir de 
la política durant un temps per dur a terme 
tasques més gerencials. A dia d’avui, estic molt 
contenta d’haver-ho fet perquè de la política s’hi 
ha de saber entrar però també se n’ha de saber 
sortir a temps.

En quin moment li comuniquen que formarà part 
de la “taula de diàleg”?

Això ja ve de lluny, de la candidatura, quan em 
proposen ser la número 2 d’ERC a Barcelona. Jo ja 
sabia que al meu càrrec em tocaria dur a terme 
aquesta vessant política de relacions entre 
departaments, relacions institucionals… Per això, 
sabent que activaríem totes les relacions amb 
“Madrid” per forçar una negociació en que 
acceptin el dret a decidir, era evident que hauria 
de portar el timó en aquest sentit.

Quin és l’objectiu de la taula de diàleg?

Són dos objectius. D’una banda, esgotar totes les 
vies de diàleg i negociació, que és el que ens diu 
Europa que fem. Negociar és una cosa que 
nosaltres sempre hem estat disposats a fer, i 
l’Estat no ho estava. Que un Govern Espanyol 
estigui disposat a seure a una taula de diàleg és 
un èxit, és acceptar que hi ha un conflicte polític. 
D’altra banda, si funciona, ens permetrà tocar 
temes estructurals, com ara la llengua, drets 
fonamentals, repressió i, finalment, el dret 
d’autodeterminació. Si no funciona, haurem 
demostrat que duem la bandera del diàleg, i 
encara ens legitimarà més si s'obre una altra 
etapa. 

Un dels aprenentatges que hem fet a ERC és que 
hem de ser forts en tots els sentits, i per això hem 
de comptar amb el suport de sindicats, col·lectius 
de treballadors i empreses, que no sempre ens 
han donat suport. Amb aquesta taula de diàleg els 
podem demostrar que l’autodeterminació i 
l'amnistia són les solucions del conflicte. 

La Ministra de Transports va dir que no es parlaria 
ni d’amnistia ni d’autodeterminació. Afecta això a 
aquests objectius que ha mencionat?

La Ministra de Transports no hi és a la taula de 
negociació, almenys de moment. En democràcia 
es pot parlar de tot, el dret a l’autodeterminació i 
l’amnistia són drets fonamentals de la Declaració 
Universal dels Drets Humans. El Consell d’Europa 
ha dit que no es pot utilitzar la repressió i que s’ha 
d'aturar i creiem que aquest és el camí.

Creu que Junts rema en contra de la taula de 
diàleg?

Crec que els principals partits han de centrar-se 
en el que és més rellevant. El més rellevant no és 
desgastar el rival. Si pactem un escenari, ens hem 
d’esforçar al màxim, s’ha de ser lleial a la taula de 
diàleg i forçar l’Estat a negociar, això està escrit 
així. No podem afeblir la nostra posició incomplint 
una cosa que hem pactat. 

Jo crec que és intel·ligent, per una banda, complir 
els pactes i, per l’altra, posar tots els esforços per 
a que surti bé encara que potser no sigui la teva 
primera opció política.

“ A un ajuntament, si ho treballes bé, pots 
fer molta feina que es visualitza de seguida
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Si s’ha pactat una estratègia no seria de partit 
fiable no seguir el pacte signat. Després, si això no 
funciona, vindrà una altra etapa on potser un altre 
partit s'hi sentirà més còmode, però en qualsevol 
cas el pactat s’ha de mantenir sempre, perquè 
això és el que ens fa forts.

Com van anar les colònies?

(Riu) Molt bé! De fet, a nivell de conselleries hi ha 
molt bona relació. Un bon exemple d’això és la 
gestió de la pandèmia, on hem estat totalment 
alineats. També tenim un grup d’habitatge on 
treballem conjuntament quatre departaments 
diferents del mateix Govern. Nosaltres treballem 
intensament i no tenim problemes grans d’entesa; 
en aquest sentit, esperem poder-nos aïllar de tot 
el soroll que hi pugui haver fora del Govern i 
intentarem posar tot l’esforç perquè tot continuï 
igual.

El mes de juny li va tocar rebre el rei al Cercle 
d’Economia. Hagués preferit no fer-ho?

Exactament no el vaig rebre; el Cercle d’Economia 
organitzava un sopar on hi havia una delegació 
molt important del Govern de Corea i on es 
parlava d'activitats molt importants per a la nostra 
economia productiva. Nosaltres volem ser a totes 
les activitats organitzades per entitats locals, 
encara que allà puguem coincidir amb el rei. El 
que no fem és anar a esdeveniments que 
organitza la Casa Reial a Catalunya, com per 
exemple els Premis Princesa de Girona. Per tant, 
el que va passar realment és que vam coincidir a 
un sopar on es parlava d'inversions i d’estrènyer 
llaços comercials, econòmics i industrials amb el 
Govern coreà. Vam compartir durant uns minuts 
una conversa en català en la que jo li vaig 
expressar el posicionament del Govern català. El 
que em va dir el rei a la conversa no ho puc 
revelar per raons obvies.

Es pot ampliar l’aeroport sense tocar la llacuna?

Sí, estic segura. Jo he treballat molt amb els temes 
urbanístics i ambientals perquè he sigut regidora 
d’Urbanisme del meu municipi i després vaig ser 
diputada al Parlament, on vaig portar els temes de 
medi ambient durant 4 anys. Des del punt de vista 
de l’impacte ambiental, aquesta llei, entre d’altres 
ponents, la vaig portar jo. 

En el cas de la llacuna, no s’ha fet l’estudi de 
declaració d’impacte ambiental valorant totes les 
possibles alternatives i, per això, ara hi ha moltes 
preguntes sobre la taula que no tenen resposta.

El que és evident és que, per un equipament 
d’aquestes característiques tan grans, la 
declaració d’impacte ambiental és 
importantíssima, entre altres coses perquè ho ha 
d'aprovar la UE. Des del Govern, defensem que no 
podem deixar passar l’oportunitat de ser un hub 
intercontinental. No té sentit que, per exemple, 
per anar a EEUU haguem de viatjar primer fins a 
Barajas o Amsterdam. Volem garantir que 
Barcelona sigui un hub intercontinental i, com a 
Estat, hem de voler tenir el millor aeroport 
possible. En aquests moments, per evitar 
molestar els veïns de la zona de Gavà, els vols 
s’enlairen per una pista i aterren per l'altra: tot 
això ens fa perdre competitivitat.

Des d’un punt de vista de sostenibilitat, per a mi 
també es imprescindible preservar La Llacuna, 
que és un espai molt fràgil. Per sobre de tot, el 
que nosaltres volem és gestionar-ho directament. 
En aquests moments no decidim res, només 
donem algun permís per alguns tràmits 
irrellevants. És l’Estat qui té el 51% del capital i qui, 
junt amb Aena, pren les decisions. Nosaltres 
demanem que s’acabin ja els xantatges, com 
posar terminis de quinze dies per decidir sobre 
una infraestructura tan impressionant com és un 
aeroport, amb tot el que significa a nivell de 
tramitació i d’afectació, com molt bé sap la 
ministra de Transports, perquè ha sigut alcaldessa 
de Gavà.

Creu que els veïns de Gavà volen l’aeroport? I els 
de Barcelona?

Probablement no: si tens una afectació amb 
sorolls i diferents molèsties, és un problema. 
També és cert que l’aeroport del Prat és un 
equipament de país, i això implica que mirem com 
beneficiaria el conjunt, incloent també els trens 
d’alta velocitat, que a dia d’avui són més 
sostenibles que els avions.

“ Seríem un Govern amb els valors 
republicans, els valors de la fraternitat, la 
solidaritat, l’equitat i la igualtat […]”
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Per exemple, abans es feia servir molt el Pont Aeri 
per anar a Madrid, i avui en dia tothom hi va en 
AVE. 

Què pot fer la Generalitat per baixar el preu de la 
llum?

Malauradament, poca cosa. Això és un tema molt 
regulat a nivell europeu i a nivell estatal. El que sí 
que podem fer és activar una energètica pública, 
més sostenible, i intentar que la gent aposti per 
l’economia verda, tot i que les tarifes són les que 
són. També podem recuperar hidroelèctriques 
públiques, per exemple, i per evitar situacions de 
precarietat donem ajuts econòmics per a la 
pobresa energètica. Finalment, com a grup 
parlamentari, pressionar Madrid i Europa per 
canviar la regulació.

Digui 3 característiques d’un Govern d’ERC en 
solitari.

Per començar, més cohesionat. També seria molt 
més proper a la gent; venim del món municipal, i 
això fa que decidim molt més encertadament. Per 
últim, seríem un Govern amb els valors 
republicans, els valors de la fraternitat, la 
solidaritat, l’equitat i la igualtat, valors intrínsecs 
del nostre partit. 

Creu que la detenció de Puigdemont podria 
dinamitar la taula de diàleg?

No, confrontar diàleg i lluita antirepressiva és un 
error. Justament dialoguem sobre com fer front a 
la repressió a través de l’amnistia
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