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Jordi Serra va ser
alcalde de la tercera
ciutat catalana i la
desfeta electoral li
ha passat factura

El cap del PSC
a Badalona
plega de
l’AjuntamentCiutats

l final d’aquest
mandat haurà
passat 28 anys
de la seva vida

al consistori, com a regi-
dor i alcalde. Aquest és
el seu darrer mandat,
que afronta amb un pac-
te amb el PSC i sense
majoria absoluta.

Com afronta el mandat?
Tindrà un contingut local
important, però estarà
marcat pel que passi a la
tardor. Hem d’estar a l’ex-
pectativa de quins són els

A
escenaris que hi haurà
tant al Parlament com al
Congrés, i el que això
comportarà per al territo-
ri i les dinàmiques que hi
generarà. En el nostre
cas, les dinàmiques són
socials i ambientals. Veu-
rem si el govern català es
creu el lloguer social, o
impulsa les renovables, o
la renda de garantia de
ciutadania... Encara hi ha
centenars de persones
amb atur de llarga dura-
da, que mengen del banc
d’aliments, amb fills que
depenen de les beques de
menjador per tenir un
àpat diari garantit. Tot ai-

xò són els reptes que te-
nim al davant i els po-
drem afrontar amb més
alegria o menys en funció
de qui governi a Madrid, o
si a la Generalitat hi ha un
govern que no estigui en-
capçalat per algú que re-
talla la renda mínima
d’inserció, com van fer els
primers governs del presi-
dent Mas. Nosaltres te-
nim molt clar que volem
rescat social i polítiques
socials, espai públic de
qualitat i verd a tots els
barris; un govern obert.

El canvi de soci de govern
es produeix estrictament

per una qüestió de suma
numèrica a l’Ajuntament
o té a veure amb les polí-
tiques de Convergència
a la Generalitat?
Té a veure amb dues ano-
malies que hi havia a
l’Ajuntament i que en al-
gun moment s’havien
d’acabar. Per una banda,
tenim una ciutat electo-
ralment d’esquerres, vin-
culada a la gent que ve del
PSUC i no és independen-
tista. De deu eleccions,
nou les hem guanyat el
PSUC i Iniciativa. Només
una de les deu l’han gua-
nyat els socialistes. Als so-
cialistes els ha costat molt

entendre que a Sant Feliu
són els socis petits.
Aquesta dificultat d’ente-
sa entre les esquerres ha
beneficiat Convergència i
Unió. Hem hagut de fer
un esforç per aparcar des-
avinences personals entre
socialistes i nosaltres. Hi
ha regidors de Conver-
gència amb els quals
m’encantaria continuar
fent govern, però sobre
les avinences personals
no es construeix un pro-
jecte polític. El que hem
volgut és posar fi a aques-
tes dues anomalies.

ERC no va voler fer un

tripartit, per què?
Per dir-ho d’alguna ma-
nera, el PSC no ha anat
fent amics. No ha gene-
rat confiances.

En el discurs d’investidu-
ra parlava de la fragmen-
tació del consistori amb
la presència de vuit
grups. Ho considera una
situació transitòria?
Hi ha una part que ha ar-
ribat per quedar-se; hi ha
una recomposició de l’es-
pai independentista i ja
veurem com acaba la cor-
relació de forces entre
Convergència i Esquerra.
D’altra banda, a l’espai an-

Jordi San José Buenaventura Alcalde de Sant Feliu de Llobregat

“Ens obsessiona que tot
estigui a l’abast de tothom”
TARIFICACIÓ SOCIAL · Sant Feliu és un referent a Catalunya en polítiques d’equitat gràcies a l’anomenat sistema de
tarificació social, que ha resultat un èxit ANOMALIA · El batlle subratlla que durant tots aquests anys s’havien entès
amb CiU perquè era difícil fer-ho amb el PSC, que no acceptava la condició de segona força al municipi

Andreu Mas
SANT FELIU DE LLOBREGAT

Un alcalde
d’alçada
San José Bue-
naventura ob-
serva la vida des
de dalt dels seus
1,94 m, tots car-
regats d’afabili-
tat. Sap tractar
amb la gent, una
habilitat que de
ben segur va
aprendre a les
aules de secun-
dària. Amb 58
anys tot just
acabats de fer
encara el seu
darrer mandat
municipal. El faig
meditar, ara que
plega, quina úni-
ca cosa s’em-
portaria a una
illa deserta.“Hi
ha Wi-Fi?”, pre-
gunta. Vinga, sí.
“Doncs m’em-
porto l’Ipad!”
■  A.M.
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L’APUNT

El darrer acte del
canvi a Badalona

sociovergència amb Ferran Falcó, Serra no ha pogut
mantenir el PSC –afectat també per pugnes internes–
en el paper omnipresent que havia arribat a tenir a Ba-
dalona. Desbancat pel PP de García Albiol, ara ha estat
també superat per les forces de l’esquerra rupturista
com a alternativa al polèmic alcalde. El PSC ja no és el
que era i la marxa de Serra així ho certifica.Ferran Espada

La marxa de Jordi Serra de la vida municipal de Bada-
lona es pot interpretar com al final del canvi sociopolí-
tic que ha tingut lloc en la darrera dècada a la tercera
ciutat de Catalunya. Serra va ser el substitut de la po-
pular alcaldessa Maite Arqué, avui fermament com-
promesa amb el procés sobiranista. Però més enllà
d’una darrera etapa com a alcalde sustentat per la

tiindependentista, Ciuta-
dans se suma al PP. No sa-
bem quines confluències
hi haurà entre Iniciativa,
Podem i Esquerra Unida
amb Procés Constituent
al municipi. Hi ha una
candidatura veïnal que no
sabem si es consolidarà.
d’aquí a quatre anys és
pura política-ficció, però
intueixo que no hi haurà
ni quatre grups ni tampoc
vuit el pròxim mandat.

Han fet un esforç més
que notori per adaptar
els preus públics a les ne-
cessitats dels veïns. Són
un exemple a seguir.
Estem molt orgullosos de
la tarificació social, que
vol dir preus en funció de
la renda. Ja he anat a no
sé quants llocs a explicar-
ho. Tot és millorable, però
el que ha caracteritzat el
govern d’Iniciativa i d’Es-
querra Unida aquests úl-
tims quatre anys ha estat
l’obsessió perquè tot pu-
gui estar a l’abast de tot-
hom. Ho hem aplicat bàsi-
cament als serveis per a la
infància, a l’escola bres-
sol, i a la gent gran. En el
nostre sistema, el pare o
mare, quan inscriu el seu
fill, ens dóna permís per-
què puguem consultar les
seves dades fiscals. No
han de fer res més i no
han d’anar a Serveis So-
cials a dir que no poden
pagar. Els preus de les es-
coles bressol a Sant Feliu
van des dels 32 euros als
195. Ens quedava una
franja important de la po-
blació que no és prou po-
bra per anar a Serveis
Socials però que té difi-
cultat per pagar-ho tot.
D’aquesta manera tot-
hom té al seu abast els
serveis de la ciutat. Amb

aquest mateix sistema
funciona l’Escola Munici-
pal de Música i els serveis
d’atenció domiciliària
per a la gent gran i perso-
nes amb discapacitat.

En el fons és una política
de dignificació.
L’ajut, beca o bonificació
ve de la idea de dir “mi-
ra, això val això, però
com que tu no hi arribes
jo et faré una caritat”.
Això forma part de la
manera de fer de l’altra
banda de la plaça de la
Vila: de l’Església. El que
jo vull és que tu tinguis
aquest servei i jo li posa-
ré el preu que puguis pa-
gar. Això és equitat.

Com garanteixen que
aquesta política serà sos-
tenible en el temps?
Ajustant la nostra despe-
sa. Hi ha alguna cosa que
haurem de deixar de fer.
Però això ho estem fent
contínuament. És priorit-
zar. En altres casos, com
l’Escola de Música, hem
abaixat preus però hem
doblat el nombre d’alum-
nes. No hem tingut me-
nys ingressos.

El 27-S ens pot passar de
tot, fins i tot es pot inha-
bilitar el govern de la Ge-
neralitat. Si hi ha una
ofensiva del govern espa-
nyol al català, quina serà
la posició de l’Ajunta-
ment de Sant Feliu?
Estarem al cent per cent
al costat del president de
la Generalitat que surti
de les urnes, sigui qui si-
gui. Qualsevol animalada
que es faci des de fora,
requerirà que estiguem
tots al cent per cent al
costat del president de
la Generalitat. ■

❝❝ Si el 27-S algú fa
una animalada
estarem al cent
per cent al costat
del president,
sigui qui sigui

Posar als serveis
el preu que els
ciutadans poden
pagar és equitat,
la caritat l’ha de
fer l’Església

El Tribunal Suprem ha ra-
tificat la sanció de 10 mi-
lions d’euros a Red Eléc-
trica Española (REE)
com a corresponsable la
macroapagada del 23 de
juliol de 2007 a Barcelo-
na, que va deixar sense
servei a 320.000 abonats
durant un màxim de 56
hores. Fecsa Endesa tam-
bé va ser sancionada amb
altres 10 milions.

La sentència posa el
punt i final als intents de la
companyia de rebaixar la
multa per l’històrica apa-
gada que li va imposar la
Generalitat, i que inicial-
ment era d’11 milions.
REE va recórrer i el Tribu-
nal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) va re-
baixar-la a 10 milions en
una sentència de maig de
2012 en què considerava
que l’empresa va incomplir
l’obligació legal de garantir
la continuïtat del submi-
nistrament elèctric.

L’apagada es va original
per un incendi en la subes-
tació de REE al barri de

Collblanc, provocat per la
caiguda d’un cable de la lí-
nia de 110 kV, responsabi-
litat de Fecsa Endesa. El
sinistre va provocar una
reacció en cadena que va
afectar altres quatre cen-
trals i va deixar mig Barce-
lona a les fosques

Les dues companyies
van negar la responsabili-
tat pròpia i es van culpar
mútuament del sinistre.
Dos anys després, la Gene-
ralitat va imposar una
sanció de 10 milions a Fec-
sa Endesa, responsable
del subministrament, i
una d’11 a REE, responsa-
ble de la xarxa principal de
220 kV. Aquesta va recór-
rer i el 2012, el TSJC va re-
baixar-li la multa i la va
igualar a la d’Endesa. El
Suprem ratifica ara que,
com va dir el tribunal su-
perior, les proves aporta-
des per la companyia no
desvirtuen l’avaluació del
col·legi d’enginyers i la Co-
misión Nacional de Ener-
gia, que van determinar
que hi havia deficiències
en la xarxa que van propi-
ciar la reacció en cadena i
l’apagada massiva. ■

El Suprem confirma la
multa a Red Eléctrica per
la macroapagada de 2007
a L’alt tribunal ratifica la sanció de 10 milions, equivalent a la que també va
rebre Fecsa Endesa a El sinistre va afectar 320.000 abonats a Barcelona

Ivan Vila
BARCELONA

23.07.07
La caiguda d’un cable a la
subestació de Collblanc pro-
voca una reacció en cadena
i una apagada massiva
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La xifra

156
generadors es van instal·lar
a la ciutat; molts, durant me-
sos, mentre es reparaven les
subestacions afectades.
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La data

La subestació de Maragall, una de les afectades, cremant,
el 23 de juliol de 2007 ■ ORIOL DURAN

La Generalitat ha posat a
licitació per cinc milions
d’euros la redacció del pro-
jecte i la direcció d’obres
del futur centre peniten-
ciari de preventius de Bar-
celona. El termini per pre-
sentar ofertes es perllon-
garà fins al 21 de setembre

i, un cop adjudicats els tre-
balls, el termini per redac-
tar el projecte serà d’un
any. La previsió és iniciar
la construcció del centre el
primer semestre del 2017

El de presos preventius,
amb capacitat per a 600
persones, és, amb el desti-
nat a reclusos en règim
obert, un dels dos que
s’han d’aixecar a la Zona

Franca per permetre com-
pletar l’enderroc de la Mo-
del, tal com la Generalitat
va pactar amb l’Ajunta-
ment de Barcelona l’octu-
bre passat. El consistori és
ara titular de la finca de la
Model, a canvi de des-
comptar 15 milions del
que li deu la Generalitat, i
assumirà la construcció
del centre de règim obert,

amb capacitat per a 800
reclusos en tercer grau i en
què està previst que el con-
sistori inverteixi entre 24 i
29 milions abans de llogar-
lo a la Generalitat, en vir-
tut del conveni signat per
les dues administracions.

El març passat, ja es va
enderrocar la part de la
Model destinada a centre
obert, situada a la canto-
nada dels carrers Roselló i
Entença. Els reclusos van
ser traslladats als centres
d’homes de Wad-Ras i la
Trinitat, el segon dels
quals també tancarà quan
obri el centre obert, en teo-
ria a finals del 2016. ■

A licitació el projecte del
centre de preventius
Redacció
BARCELONA


