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LES ELECCIONS DEL 9 DE MARÇ

● El 2004 va ser escollida
diputada del PP per Barce-
lona al Congrés. Se’n va
anar a Madrid i va deixar
de ser diputada per Girona
al Parlament de Catalu-
nya. Va ser portaveu de la
comissió d’Interior, on es
va fer amb Acebes, Zapla-
na, Astarloa i companyia,
l’anomenada «línia dura»
del Partit Popular.

–El PP és extraparla-
mentari a Girona.

–«Doncs el diputat giro-
ní del PP és necessari, per-
què quan governa es plani-
fiquen i es dissenyen les
grans infraestructures.»

–I si no sortiu?
–«Per mi, el més impor-

tant és guanyar el 9 de
març pel canvi a Espanya.
Tinc el repte de treballar
en el territori més compli-
cat per al PP, fer un bon pa-
per i sortir. Si no surto, no
passarà res.»

–Ja no sereu ministra,
com va dir Zaplana.

–«Eduardo Zaplana no
va dir ben bé això; va par-
lar d’un lloc important.
Has de saber, però, que els
reptes personals i els desit-
jos personals són secunda-
ris. L’important és el pro-
jecte. Per mi, la política no
és vital, tinc altres sortides
professionals.»

–Si el PP perd l’escó a
Girona perdrà les elec-
cions?

–«No crec que passi cap
de les dues coses: guanya-
rem a Espanya i jo obtin-
dré l’escó per Girona. Za-
patero és un president
d’imatge, màrqueting i
somriure. No hi ha hagut
estadista.»

–Amb el temps que us
heu passat a Madrid, em
sembla que no heu tin-
gut pas gaire temps de
recórrer les comarques
gironines...

–«Les conec molt bé:

els problemes són els ma-
teixos que fa quatre anys.
Els altres diputats també
són a Madrid les mateixes
hores que jo, que segueixo
tenint la meva casa a Bla-
nes... Encara més, els pro-
blemes no només són els
mateixos, sinó que han
empitjorat. Què han fet els
socialistes en quatre anys?
Només han desdoblat vuit
quilòmetres d’N-II entre
Caldes i Fornells.»

–Amb qui us disputeu
el diputat?

–«Vull tenir el diputat
explicant les meves pro-
postes, fent els pobles ca-
da dia, parlant d’econo-
mia, d’immigració i d’in-
fraestructures. Vull arribar
a la gent. El que no vull és
entrar en el joc dels altres

partits.»
–Se us acusa de ser de

la línia dura del PP?
–«Quan el PSC diu això

l’únic que demostra és la
mediocritat dels que no te-
nen acció de govern per
explicar una acció de futur
per oferir. El PSC gironí
tensa, dramatitza i exagera
les coses. Per què han de
dir això, si al PP hi sóc pel
meu pensament de centre i
liberal de sempre?»

–Em podríeu parlar
dels problemes interns,
essencialment amb el
sector Veray?

–«No vull polemitzar
amb ningú, ara que tothom
treballa en la mesura que
pot. Vull recordar que jo
vaig ser presidenta del PP
molt de temps amb Con-

cepció Veray de secretària
general.»

–No van ser escom-
brats?

–«Aquí es va nomenar
el candidat i es va fer
l’equip de campanya. Tot-
hom treballa.»

–Vau tenir una arriba-
da sobtada a Girona.

–«Mariano Rajoy tenia
el repte prioritari de re-
cuperar l’escó a Girona, ja
que és l’única província on
el PP no té diputat. Ales-
hores, em va cridar i em va
proposar el repte. Se’m va
demanar una dedicació in-
tensa i jo, abans que la
majoria, vaig ser designa-
da cap al mes d’octubre i
vaig ser alliberada de mol-
tes activitats. S’havia de
treballar intensament.»

La cap de llista del Partit Popular per Girona explica que Mariano Rajoy es va marcar la
prioritat de tornar a tenir un escó a les comarques gironines i li va proposar la missió

«Tinc el repte de treballar en el
territori més complicat per al PP»

Alícia Sánchez-Camacho. CAP DE LLISTA DEL PP PER GIRONA

SALVADOR GARCIA-ARBÓS

� El tren per anar a treballar. Aquesta llicenciada en dret i màster en administració
d’empresa pública, nascuda el 22 d’abril del 1967, ha escollit l’estació de Girona
perquè, segons explica, va ser usuària (i víctima) del mal servei de Renfe durant uns
anys. Entre el 1994 i el 1997 va viatjar de Blanes fins a Girona cada dia per raons de
feina, quan va ser delegada del Ministeri de Treball. Habitual de Telemadrid i Ante-
na 3, és una polemista avançada. / MANEL LLADÓ

En una situació de sequera
com l’actual, Joaquim
Llena no dubta a afirmar
que primer cal garantir
l’abastament domèstic.
Tanmateix, recorda que la
modernització dels rega-
dius pot suposar un estalvi
d’entre el 40 i el 50% de
l’aigua i fins i tot augmen-
tar la producció. En aques-
ta qüestió el titular d’Agri-
cultura va recordar que el
govern executa projectes
per un valor de 500 mi-
lions d’euros. Aquesta
quantitat representaria una
despesa major que la de 23
anys de govern de Pujol.

En un acte de partit a
Corçà, el conseller va de-
manar el vot de la Catalu-
nya rural per al PSC, «ja
que només hi pot haver un
president, Rajoy o Zapate-

ro». En aquest sentit, va
reivindicar el vot útil que
representen els socialistes
enfront «d’altres opcions
que assoliran, tan sols, de
5 a 10 diputats». El candi-
dat al Congrés Àlex Sàez
va afirmar que «el sisè di-
putat balla entre el PSC i el
PP», ja que considera que
el resultat d’Esquerra fa
quatre anys va ser fruit
d’una conjuntura molt
concreta. «No assolir el
tercer diputat socialista a
les comarques gironines
no serà un fracàs, però sí
una desil·lusió», va dir
Sáez. Els líders del PSC
són conscients que la dife-
rència d’escons respecte
del PP aconseguida a Ca-
talunya el 2004 marca la
distància entre els dos par-
tits al Congrés.

Llena adverteix els
regants del Baix Ter

que «primer és
l’aigua per beure»

Va participar en un acte del PSC amb
pagesos i alcaldes empordanesos

● Joaquim Llena, conseller d’Agricultura, va dir ahir a
Corçà que la prioritat del govern és «garantir l’aigua per
beure» i va fer una crida als regants per modernitzar les
explotacions. Llena va participar en un dinar del PSC
amb gent del sector agropecuari i alcaldes de l’Empordà.

Àlex Sàez, Joaquim Llena, Juli Fernàndez i l’alcaldessa de
Corçà, Carme Güell. / S.G-A.

NORA ESCUDERO / ARNAU URGELL / Corçà
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Ponç Feliu
REGIDOR DE MEDI NATURAL DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA

«Creure en la democràcia és,
inequívocament, sinònim de
creure en el dret de vot, un dret
universal, un dret per a tothom»

Narcís Genís
PRESIDENT DEL COL·LEGI DE PERIODISTES DE GIRONA

«Les limitacions o mancances en
l’exercici del dret de vot revelen
d’entrada un greu dèficit del
nostre sistema democràtic»

Concepció Morera
METGESSA I MEMBRE DEL COL·LECTIU PER LA IGUALTAT

«No podem pretendre que les
persones immigrades s’integrin
si se’ls nega el dret a elegir els
seus representants»


