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CARRETERO

“De baixes n’hi ha 
hagut molt poques, 
però cada una és 
motiu de tristesa”

EL GOVERN

“No he dit mai 
que ho facin tot 
malament, però és 
un final d’etapa”

CiU 

“Pactant, van deixar 
òrfena l’alternativa 
i van sumar-se al 
projecte del PSC”

Entrevista a Jordi Casals, nou responsable de Joventut a les Comarques Centrals i portaveu d’ERC a Torelló

“ERC a Torelló vol ser alternativa a la 
sociovergència: el 2011 aspirem a tot”
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Jordi Casals, a la seu d’EL 9 NOU: “Torelló té una oportunitat històrica per fer que no governin els de sempre”

Torelló

Agustí Danés

Té memòria?
Suposo que sí.
Se’n recorda del nom sen-

cer del càrrec que té?
Sí: adjunt a la coordinació 

territorial de Barcelona per 
les comarques centrals.

I què fa?
La interlocució política 

en l’àmbit de les comarques 
centrals de la demarcació 
de Barcelona a l’espera que 
es creï la demarcació de 
la Catalunya Central tant 
del Departament com de la 
Secretaria de Joventut.

Per què anirà a Vic aques-
ta delegació?

A la vegueria de la 
Catalunya Central, on s’in-
clouen dues ciutats impor-
tants, com Manresa i Vic, es 
busca una cocapitalitat. Per 
això hi ha departaments a 
Manresa i d’altres a Vic.

Si és així, té sentit que el 
d’Innovació, Universitat 
i Empresa vagi a Manresa 
quan la Universitat és a Vic?

Des d’ERC d’Osona ja vam 
manifestar que no enteníem 
que la part d’Universitat 
no tingués una seu a Vic 
encara que fos compartida. 
Nosaltres vam apostar, hem 
apostat i apostarem perquè 
la Universitat de Vic sigui 
la de la Catalunya Central. 
Les estructures del govern hi 
haurien de donar resposta.

Li han dit això al conse-
ller? És d’ERC.

Sí. Li hem dit tant al con-
seller com a [la comissionada 
d’Universitats] Blanca Pal-
mada.

Torelló en treu profit que 
la Universitat sigui a Vic?

Quan l’alcalde de Vic ha 
anat a veure les capitals 
d’altres comarques perquè 
s’impliquin en un projecte 
d’Universitat d’un abast ter-
ritorial més ampli, s’oblida 
dels municipis d’Osona. No 
s’ha buscat un treball en xar-
xa amb Manlleu o Torelló.

Potser per això el seu 
alcalde, Miquel Franch, es 
troba amb el de Manlleu, 
Pere Prat, per reivindicar 
qüestions comunes, com el 
tren. Què li sembla?

En el cas del tren s’han 
aliat diferents ajuntaments 
afectats en el temps i les 
necessitats. En el cas concret 
de Manlleu, em fa gràcia que 
hi col·labori, per exemple, en 
la carretera, però després faci 
servir d’una forma partidista 
que Pere Prat sigui d’ERC 
per culpar-nos a nosaltres de 
mals com les urgències mèdi-

ques o la desaparició de l’am-
bulància medicalitzada.

Vostè hi ha hagut de tru-
car al 061 últimament?

No, perquè per anar al met-
ge he d’estar bastant apurat.

Però té una opinió de com 
funciona?

És un problema haver de 
fer les primeres gestions sen-
se conèixer qui hi ha a l’altra 
banda. L’aplicació del model 
a Osona no és correcta.

Després del primer any, 
però, la valoració política 
general és correcta. N’hi 
havia per tant enrenou?

Objectivament, centralit-
zar les urgències de nit a Vic 
no s’hauria d’haver fet: hi ha 
massa CAP agrupats i hi ha 
municipis que estan a massa 
distància. I la valoració pot 
ser quantitativa o qualitati-
va. La de l’ambulància medi-
calitzada, per exemple, s’ha 
fet amb xifres. 

Si estigués al govern diria 
el mateix?

Abans d’enganxar pancar-
tes i demanar signatures, 
com va fer l’equip de govern 
del PSC, m’hauria assegurat 
de quin seria el resultat final. 
Un ha de saber fins on pot 
arribar i no es pot fer popu-
lisme i demagògia perquè tot 
acabi en un no res. I el que és 
segur és que no hauria actuat 

amb tanta opacitat: quan vam 
preguntar si havia desapare-
gut l’ambulància medicalit-
zada, se’ns negava i, al final, 
ho van haver d’acceptar de 
mala gana i posant-hi altres 
ajuntaments pel mig. 

Va tenir un atac de banyes 
quan el PSC va escollir pac-
tar amb CiU en lloc d’ERC?

No, però és sorprenent des 
d’un punt de vista ideològic 
i de model de poble. Pactant, 
CiU va deixar òrfena l’alter-
nativa al govern i va sumar-
se al projecte del PSC.

Però això passa al Consell 
Comarcal, a Roda...

Potser sí. És una aposta 
estratègia i tacticista del PSC 
per taponar ERC. A Torelló 
és molt clar. És un pacte, 
entre cometes anti-ERC, 
perquè els candidats del 
PSC i de CiU han dit que no 
es tornarien a presentar i el 
d’ERC, en canvi, és jove i té 
possibilitats de repetir. ERC 
té embranzida i pot lluitar 
amb ells per l’hegemonia. 

És dur estar a l’oposició?
No em plantejo si és dur 

o còmode. Tant a l’oposició 
com al govern s’ha de treba-
llar. Segurament es treballa 
d’una forma diferent. 

L’oposició, per norma, ha 
de dir gairebé sempre que 
no en els temes importants?

Tinc un lema: per dir que 
no s’ha de saber dir que sí. 
Ho vam fer a l’anterior man-
dat i ho hem fet en aquest. 
Sense anar més lluny, amb el 
Pla de barris. Com que és una 
proposta de poble i de futur 
hem actuat amb responsabi-
litat i hem treballat al costat 
de l’equip de govern. També 
hi ha vegades que hem dit 
que no.

A l’últim pressupost, per 
exemple.

Sí, és molt important pel 
context de crisi, una paraula 
que fins i tot va semblar que 
incomodava a algú. Ens sem-
blava que el millor era buscar 
la unitat, però no hi va haver 
cap contacte: no podien 
demanar-nos que hi donés-
sim suport si no se’ns havia 
tingut en compte. 

Està abonat a la piscina?
Hi estaré.
La troba cara?
Com que no sóc usuari de 

l’actual, no sóc conscient que 
sigui cara. Però ho és perquè 
t’obliguen a abonar-te a la 
làmina d’aigua i a altres ser-
veis: jacuzzi, sauna, gimnàs... 
Això és un cost massa impor-
tant. Hi hauria d’haver dues 
tarifes. Hi ha gent que haurà 
d’anar a la de municipis 
veïns que és més barata.

Això no és demagògic?

El què?
Dir que hi ha gent que 

anirà al poble del costat 
perquè no podrà pagar la de 
Torelló.

A mi m’ho han fet arribar. 
Això és una realitat i el con-
text en què es va planificar 
no és l’actual. Perquè funcio-
ni haurien de rectificar.

Però a un equip de govern 
que està fent la segona llar 
d’infants, pisos socials o una 
nova escola se li pot negar 
sensibilitat social?

Jo no li negaré en segons 
quins aspectes; i no he dit 
mai que l’equip de govern 
ho faci tot malament. Però ja 
que parla de la llar d’infants 
deixi’m dir que la primera es 
va municipalitzar i CiU no 
hi va estar d’acord; i a la pla-
nificació d’habitatge públic 
hi vam donar suport. Molts 
projectes vénen de l’anterior 
mandat: aquest és de fi d’eta-
pa de l’època Franch.  

Vostè està a l’executiva 
del partit. Com va ERC?

Bé.
Fa uns mesos es va reno-

var l’executiva i hi va haver 
dues candidatures. Va gua-
nyar la de Carles Sanuy, on 
anava vostè. Hi ha pau ara?

Sí. Vam fer una executiva 
amb ganes de treballar, de 
fer política i ho estem fent. 
El cas de l’aeroport n’és un 
exemple: vam treballar junts 
el grup del Consell i la fede-
ració. I així ho continuarem 
fent. No s’actua per sectors. 
Ningú posa pals a les rodes.

Han tingut baixes emu-
lant Carretero?

Que jo sàpiga, n’hi ha 
hagut, però no moltes. Tot i 
això, cada baixa d’un militant 
és un motiu de tristesa.

Poques vol dir 3, 5, 20...?
No ho sé. Menys de 10.
Li ha portat vostè Joan 

Ballana a ERC?
Primer de tot li he de dir 

que no és militant i no sé si 
se’n farà. Però, a ERC, li hem 
acostat molts amb un projec-
te interessant d’àmbit nacio-
nal, comarcal i local.

Serà el candidat de Vic?
Els candidats a ERC els 

decideixen els militants en 
assemblea.

Però com és que el pre-
sentés el president del par-
tit?

Perquè és significatiu que 
una persona del PSC amb 
perfil catalanista i amb una 
concepció nacional molt 
clara fes el pas de sumar-se a 
ERC. I Vic és prou important 
a Catalunya perquè el presi-
dent vingui quan Ballana s’hi 
suma.

Qui serà l’alcalde de Tore-
lló el 2011.

Torelló té una oportuni-
tat històrica per fer que no 
governin els de sempre, PSC 
o CiU. Nosaltres volem ser 
alternativa a la sociovergèn-
cia i aspirem a tot. Calen 
noves idees i hi estem treba-
llant.


