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urto a prendre la temperatu-
ra dels nostres partits, ara
que ja han passat uns dies de

l’anomenada operació Pretòria
que ha conduït a la presó l’alcalde i
un regidor socialistes de Santa Co-
loma de Gramenet i dos excàrrecs
dels governs de CiU.

«Aquí hi viu un del PSC.» Truco
al timbre i pregunto a l’home que
m’obre: Quina mena de socialista
és vostè? «Dels que vam sortir der-
rotats del congrés de Sitges del
1994» ¿Vol dir els socialistes de
Sant Gervasi, els Obiols, Maragall
i Serra que van ser desplaçats pels
Montilla, Iceta i Zaragoza, els «ca-
pitans» de l’àrea metropolitana de
Barcelona? «Vull dir els que no
érem ni dels uns ni dels altres: al-
caldes, regidors i militants de ciu-
tats mitjanes de tot Catalunya, gent
que ha trepitjat país, gent que quan
es va constituir el primer tripartit ja
vam advertir que el pacte amb
ERC i ICV no aniria bé. L’experi-
ment es va repetir, i el fracàs és a la
vista. Van justificar la coalició
dient que CiU, sense poder gover-
nar, es desfaria, i no solament no
s’ha desfet sinó que les enquestes
ens diuen que supera la suma dels
tres partits que governen.» Però ai-
xò que m’explica, quina relació té
amb el cas Pretòria? «El cas Pre-
tòria indica un final de cicle.» Tot-
hom en parla: final de cicle polític.
«Sóc més modest: parlo d’un final
de cicle dins el PSC. Vostè esperi a
veure què passarà si no podem go-
vernar la Generalitat.» M’ho diu
d’una manera que fa mitja por.

Dijous de l’altra setmana, Josep-
Lluís Carod-Rovira va pronunciar
una conferència «a títol personal»
a la Pedrera, tot i que s’hi va fer
portar amb cotxe oficial. Ni una re-
ferència al cas Pretòria. Ell, pel
seu gust, hauria exclamat «mans

S netes», com feia en els primers mí-
tings, però no pot. No perquè no les
hi tingui, sinó perquè si reivindi-
qués les «mans netes» d’ERC, po-
saria en evidència les del PSC, soci
imprescindible del tripartit del
qual és vicepresident. No pot ni tan
sols parlar de l’estat de neteja de
les mans de CDC perquè seria es-
trany que tot seguit no parlés de les
socialistes. Carod, a la Pedrera, va
manifestar la voluntat de seguir en
la política. No va parlar de trencar
amb ERC, com havien fet anteces-
sors seus que, igual que ell, van ser
apartats de càrrecs per la direcció
del partit, i això que van seguir la
seva dissertació tres-centes perso-
nes i que més de dues-centes es van
quedar al carrer. Les suficients per
fundar una formació de nou en-
cuny, en aquest país. La voluntat
de Carod de no fer mal a ERC amb
una escissió l’honora, però l’escis-
sió a ERC ja ha tingut lloc, amb
Joan Carretero i els seus. Les en-
questes que aquests dies tots els
partits consulten no donen gaires
alegries a Carretero però generen
inquietud a ERC.

La visita a l’amic d’ICV que em
pot donar notícies de la seva for-
mació es produeix en mala hora.
Antic militant del PSUC, l’aniver-
sari aquesta setmana de la caiguda
del Mur li ha acusat el complex
d’Ofèlia que l’afecta des de fa deu
anys. Li parli del que li parli, de la
fi del comunisme o del tripartit, ell
m’entrega una flor, com feia la
promesa de Hamlet quan, després
de seduïda, es va sentir abandona-
da, decebuda i amb el món en què
havia cregut caient-li a sobre.
L’amic només té el cap en la reunió
de Copenhaguen sobre el canvi cli-
màtic. «Vés-te’n a un convent», re-
comanava el príncep de Dinamar-
ca a Ofèlia. El meu amic s’ha fet

franciscà: germà sol, germana llu-
na... I el cas Pretòria? li insisteixo.
Com ERC: «Què voleu que di-
guem sense posar en perill el tri-
partit? El nostre mal no vol soroll.»
Les enquestes: «Les enquestes
diuen que de les tres forces gover-
nants som l’única que aguantem.
Prudència, la revolució dels petits
gestos.»

Abans del cas Pretòria, a CDC
ballaven al ritme alegre dels resul-
tats de les enquestes. Ara han en-
trat en el pànic de la desafecció
electoral. Confien, però, que la vi-
sió d’Alavedra entrant emmanillat
a l’Audiencia Nacional no haurà
afectat en negatiu la imatge del
partit sinó que els militants i vo-
tants, sentimentals de mena, reac-
cionaran a favor. Sí, sí, però el par-
tit va suspendre de militància Ala-
vedra i Prenafeta. Van actuar bé,
fent-ho? No es van precipitar? Du-
rant el cas Millet, el PSC els tenia
martiritzats amb les subvencions
rebudes per la Fundació Trias Far-
gas. Ara que se’n podrien revenjar
amb l’alcalde de Santa Coloma,
Garzón els neutralitza les volun-
tats. Viuen sense viure esperant
noves enquestes.

El PP, sí. El PP va sortir el pri-
mer dia acusant tothom i presu-
mint de ser net com una patena.
Tan pocs alcaldes com el partit té a
Catalunya, i no els saben comptar.
El més important que han tingut és
el de Sant Andreu de Llavaneres, i
aquest poble també surt en el cas
Pretòria, en època d’aquell alcal-
de. A La Casa del Llibre del pas-
seig de Gràcia encapçala la llista
de vendes el pamflet d’una antiga
dirigent del PP que deixa a l’alçada
del betum la direcció del partit a
Catalunya i la seva «lideressa»,
Alícia Sánchez-Camacho.

Quin panorama, fillets.

Partits sota l’«efecte Pretòria»

la crònica | MANUEL CUYÀS

ERC i ICV no poden criticar el PSC ni CiU sense posar en perill el tripartit

L’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb els veïns sorpresos, el dia de l’escorcoll./ ANDREU PUIG

CORRUPCIÓ A CATALUNYA

● Girona. Un total de 24 persones grans i el mateix
nombre d’estudiants de la UdG van compartir allot-
jament i experiències el curs passat, en el marc del
programa Viure i Conviure de Caixa Catalunya. De
les parelles esmentades, tretze eren de Girona i onze,
de Salt. En una enquesta de satisfacció que es va fer
als participants del programa a tot Catalunya, el 75%
de les persones grans van expressar que havien mi-
llorat la seva qualitat de vida i un 94% consideraven
que havia estat gràcies al programa Viure i Conviure.
Així mateix, el 37% dels acollidors consideraven
que des que participaven en el programa la seva salut
havia millorat. Per la seva banda, els estudiants indi-
caven que el seu rendiment acadèmic havia millorat i
un 75% ho atribuïen al programa. / N.A.

GIRONÈS
Vint-i-quatre avis van conviure el curs passat
amb vint-i-quatre alumnes de la UdG

● Girona. Clínica Giro-
na ha implantat l’eina
de gestió hospitalària
Tecno Hospital, amb
la qual preveu millo-
rar la gestió dels torns
i guàrdies de treball
del personal i estal-
viar un 90% del temps
destinat a això. El
centre ja planifica la
gestió dels recursos
per al 2010. / N.A.

GIRONA
Clínica Girona
implanta un nova
eina de gestió

● Maçanet de Cabrenys.
Els ajuntaments de
Maçanet de Cabrenys
i de Sant Llorenç de
Cerdans, al Vallespir,
i els clubs de BTT Els
Senglanassos i Camí
Calent Català de Cé-
ret han organitzat per
aquest cap de setmana
la Primera Pedalada
de l’Estraperlo. Es fa-
ran diverses activitats
per a tothom. / M.V.

MAÇANET 
Fan la 1a Pedalada
de l’Estraperlo

● Castelló d’Empúries. La Generalitat ha posat a licitació
el projecte per construir una estació d’autobusos a
Empuriabrava, una obra que costarà gairebé un milió
d’euros. Segons va explicar ahir el regidor d’Urba-
nisme de Castelló d’Empúries, Pere Iglesias, l’esta-
ció d’autobusos se situarà a la zona comercial i d’oci
de la marina residencial i tindrà un edifici de serveis i
vuit andanes. S’ha decidit situar l’estació en aquest
punt, ja que d’aquesta manera els autobusos de les lí-
nies regulars hauran d’entrar dins de la urbanització
perquè ara n’hi ha molts que deixen els usuaris a
l’entrada d’Empuriabrava. A part, s’ha optat també
per aquesta ubicació perquè és una part ampla on no
hi ha problemes d’espai per la situació i per donar vi-
da a la zona. Estarà a prop del passeig marítim. / M.V.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Posen a licitació el projecte per fer una estació
d’autobusos a la zona d’oci d’Empuriabrava

● Palamós. Des d’aquesta setmana, l’hospital de Pala-
mós disposa de vuit noves consultes per a les espe-
cialitats de medicina interna, a la segona planta re-
modelada de l’antic centre sociosanitari. Les consul-
tes de medicina interna, digestologia, endocrinolo-
gia, hematologia, medicina de l’esport, neurologia,
oncologia i pneumologia es troben al mateix nivell
que la resta de consultes de l’hospital i són accessi-
bles provisionalment, i en espera que s’acabi la con-
nexió entre els dos edificis, pels ascensors que hi ha a
la planta 0, a pocs metres de la cafeteria. Tot i que
fonts de la direcció del centre admeten que inicial-
ment serà una mica complicat arribar-hi, la previsió
és que a primers d’any ja s’hi pugui accedir des del
bloc de consultes externes. / N.A.

PALAMÓS
L’hospital disposa de vuit noves consultes
per a les especialitats de medicina interna


