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Comiat multitudinari en ple esprint negociador
La sessió plenària d’ahir va acomiadar regidors històrics com Alberto Fernández Díaz i Xavier Trias
També va ser el dia del comiat de
l’exalcalde Xavier Trias, que es va
endur, de mans de Colau, la vara
d’honor d’alcalde. L’alcaldessa en
funcions va reconèixer que “no és
habitual” que algú que ha sigut alcalde es quedi després un mandat
sencer a l’oposició. Ella mateixa va
rebre de mans de Trias, ara fa quatre anys, la vara que la va convertir
en la primera alcaldessa de la ciutat.
Trias va recordar com, fa 17
anys, va arribar a casa i va anunciar que tenia intenció de presentarse a l’alcaldia. “No va ser fàcil, vaig
perdre dues vegades”, va explicar.
Va situar Forn com a “exemple”
d’una manera de fer perquè, segons
va dir, ara que tothom crida “Ni
oblit, ni perdó”, el seu ex número
2 diu que “oblidar mai, però perdonar, sí”. I va aprofitar aquest moment per retreure a Colau “la barrera” que els han posat. “Espero
que vegi que jo no soc ni de la casta ni dels poderosos”, va apuntar,
i va tenir paraules d’agraïment
també per al grup de la CUP, que
ahir es va acomiadar en bloc, ja que
s’ha quedat sense representació.
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últim ple del mandat a
Barcelona, el que es
coneix com el ple de la
llàgrima, té un punt de
gran rotllana per ballar l’hora dels adeus. És el moment
en què els regidors que ja saben que
dissabte no recolliran l’acta per continuar quatre anys més s’acomiaden
dels seus companys. Aquell moment
en què tothom agraeix la feina del seu
equip –des dels assessors fins als escortes– i també dels rivals polítics, i
recorda l’ajuda i els sacrificis de la família. I, a més, el d’ahir va arribar en
un moment estrany, en què les negociacions avançaven a tota velocitat
fora del que és la sala de plens per
acabar de definir qui aixecarà, finalment, la vara d’alcalde o alcaldessa.
Per això, la regidora republicana
Trini Capdevila va aprofitar el seu
torn per demanar un govern “fort”
d’esquerres que no estigui decidit
per l’ex primer ministre francès
Manuel Valls –que hauria de votar a
favor de la investidura en el cas que
l’actual alcaldessa, Ada Colau, segellés un pacte amb el PSC–. I el socialista Jaume Collboni va confiar
que “amb temps, paciència i generositat” podran superar el “conflicte”
que els separa d’ERC. Maragall, que
encara no és regidor, seguia la sessió des de la tribuna de públic.

L’

Però ahir era dia per als comiats.
Un petit oasi. Per primer i últim cop.
Fins a 30 dels 41 regidors no continuaran –tot i que alguns, com Jordi
Martí, que ocupa el sisè lloc de la llista que encapçala Joaquim Forn, probablement ho seran en els pròxims
dies–. El comiat d’ahir va ser el més
multitudinari dels que s’han viscut al
consistori. I, a més, amb components
especialment emotius, com l’adeu

del popular Alberto Fernández Díaz,
que va deixar el consistori després
d’haver sigut regidor durant 28 anys.
En el seu discurs va tenir paraules,
com molts dels presents, per al cap
de files de Junts per Catalunya, Joaquim Forn, empresonat a Soto del
Real i omnipresent en els records
d’ahir. Fernández Díaz va demanar
fer un “esforç” per superar la situació
que manté Forn empresonat.

L’alcaldessa en
funcions, Ada
Colau, va donar
la vara d’honor
d’alcalde a
Xavier Trias.
CRISTINA CALDERER

La CUP: “Tornarem”

L’encara regidora Eulàlia Reguant
va lamentar que, a partir d’ara, no hi
haurà “cap força anticapitalista que
contrasti l’actual model de ciutat i
pretengui capgirar-lo” i va assegurar que és una “mala notícia” per a
les classes populars. “Confrontarem la marca Barcelona des del carrer”, va dir i va concloure: “El 2023
no es preocupin que tornarem”.e

