
   La taula sectorial del vi s’ha perdut per 
deixadesa del tripartit 

Artur Mas conversant amb el diputat Joan Raventós, el president del Consell Comarcal, 
Francesc Olivella, i l’alcalde de Sant Sadurní, Joan Amat 

Sergi Sabaté/Sant Sadurní

El president de Convergència i Unió, 
Artur Mas, va ser dimecres a Sant 
Sadurní per presidir una reunió 
itinerant del seu grup parlamen-
tari. 
Aquesta reunió es produeix pocs 
mesos després que CiU hagi obtingut 
més pes a la comarca, obtenint la 
presidència del Consell Comarcal 
i el diputat provincial. 

- Amb aquest pes més gran de CiU 
a l’Alt Penedès, en què es veurà 
afavorida la comarca?

Hi haurà un benefi ci directe. Els nostres 
representants són gent de la terra, de la 
comarca, i tenen la terra i la comarca al cap 
i al cor. I, per tant, aquelles persones que 
tenen una vivència tan directa i personal de 
les necessitats d’una comarca, aquestes ho 
poden defensar millor. Només es defensa 
bé allò que t’estimes de veritat. I crec que els 
representants de CiU són gent qualifi cada, 
i podran dedicar el seu temps a dedicar-se 
als interessos de la comarca. 

“Els nostres 
representants a la 
comarca són gent 
de la terra  i 
la poden defensar 
millor”

- Al Consell Comarcal es va fer un 
pacte a tres per mirar de trobar 
consens en el Pla Director Territorial. 
Com creu que hauria de sortir aquest 
pla?

Des de CiU sempre hem intentat defen-
sar l’equilibri de la comarca, és a dir, com es 
pot mantenir una personalitat diferenciada 
i pròpia. Guanyada a pols durant anys. Un 
dels perills que té el Penedès és que per la 
seva proximitat a tota l’àrea de Barcelona 
aquesta personalitat quedi completament 
desdibuixada. Quan parlo de personalitat 
vull dir entitat comarcal. I quan parlo 
d’equilibri comarcal vull dir que, igual que 
es necessiten més infraestructures, també es 
necessita una aposta perquè a la comarca 
les activitats pròpies i tradicionals no se’n 
vagin en orris. És a dir, una comarca que 
perdi tota la seva indentitat agrària i que 
es transformi només en una comarca de 
pas i industrial no és el model de CiU. Una 
comarca que equilibri el pes agrari amb una 
presència de la indústria transformadora 
sí que és el nostre model. Això és el que 
ha de preservar el Pla Director, que ha 
de garantir que la comarca podrà tenir la 
seva identitat i la seva personalitat i, al 
mateix temps, que tindrà prou fonts de 
riquesa diferenciades, sense perdre’n cap 
de les tradicionals, que realment el futur de 
la gent de la comarca quedi garantit. 

- Quant a infraestuctures, la comarca 
encara està perjudicada i li falta 
resoldre temes com el peatge de 
Martorell, el desdoblament de la 
C-15, les rodalies…

L’escàndol més gran de Catalunya 
és el desdoblament de l’N-340. Fa anys 
que està aturada la variant a Vallirana. Jo 
recordo que fa 10 anys, com a conseller 
d’Obres Públiques, vam impulsar aquest 

desdoblament i el fet d’haver-se començat 
a dissenyar i fer. I ara resulta que una 
cosa que ja estava planifi cada i mig en 
marxa la van aturar i no s’ha fet res més. 
I allò es va aturar amb el tripartit i allà 
s’ha quedat. 

Pel que fa als peatges, nosaltres ara 
no farem una proposta concreta comarca 
per comarca, però està clar que si tenim 
900 milions d’euros que ens deuen des 
de Madrid perquè no ens els han donat 
quan tocava, que era l’any 2007 en forma 
d’inversions, doncs podrien servir per 
rescatar o abaixar peatges a tot Catalunya, 
pot ser molt rendible. I, en qualsevol cas, 
al Penedès s’ha de garantir que peatges 
que no existeixen ara perquè es van treure 
en el seu moment no es tornin a posar. 
Per exemple, eliminar el peatge troncal 
de Martorell, si és a canvi de posar-lo a 
les sortides de cada lloc, això seria dolent 
per al Penedès. 

Sobre la C-15, s’ha d’acabar de millorar, 
és un tema pendent. Governs de CiU ja 
ho tenien planifi cat quatre anys enrere, 
i s’ha perdut el temps durants aquests 
quatre anys. 

I pel que fa a les rodalies, que no 
solament afecta el Penedès sinó que afecta 
moltes comarques de l’entorn de Barcelona, 
que ha estat objecte de denúncia perma-
nent per part nostra. Perquè el sistema 
de funcionament de rodalies ha estat un 
caos total, i en canvi a Catalunya hi ha 
una empresa que és FGC que funciona 
d’una manera modèlica. El precedent el 
tenim, ara del que es tracta és de convertir 
Renfe Rodalies en una empresa tan bona 
com FGC. Això els governs de CiU ho 
vàrem saber fer. I l’objectiu és que les 
rodalies i els regionals acabin sent una 
empresa d’un país normal, preparat. 

- També hi ha alguna mancança més, 

com en cobertura ADSL en alguns 
nuclis…

La cobertura digital de la comarca, es 
dediqui al que es dediqui, és imprescindible. 
Avui dia la tecnologia digital ja s’utilitza 
tant en el camp agrari com en el camp 
turístic rural com en el camp industrial 
i en els serveis en general. Per tant, una 
comarca central de Catalunya com és el 
Penedès és evident que ha de tenir aquesta 
cobertura garantida.

- I les competències sobre això, de 
qui són?

De la Generalitat i de les companyies 
operadores. I aquestes es guien per qüestions 
de mercat i de rendibilitat. Si és Govern de 
Catalunya, no està molt a sobre i no força 
aquestes companyies a fer determinades 
inversions, i el govern té mecanismes per 
forçar aquestes inversions si vol, doncs 
tot això quedarà coix.

- Parlem de la vinya. Fa uns anys 
es va crear una taula sectorial per 
arribar a acords entre empreses i 
pagesos, però darrerament aquesta 
no es convoca. A què creu que és 
degut?

Doncs ha passat el mateix que passa 
amb el tripartit en general, que estan 
instal·lats en la paràlisi permanent. Ni fan 
ni deixen fer. Aquesta és una iniciativa 
que en Joan Raventós, com a diputat, 
des de la Generalitat en el seu moment, 
la va seguir, la va impulsar i que servia 
com un lloc de trobada entre els diferents 
agents del sector per poder parlar amb 
tranquil·litat i poder arribar a acords, 
que moltes vegades eren benefi ciosos. Jo 
mateix, amb algunes visites al Penedès, 
havia intervingut en la gestació d’aquesta 
mateixa taula i en el seguiment de la feina 
que feia. Tot això s’ha perdut, com s’han 
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perdut tantes altres coses, simplement 
per deixadesa del tripartit. 

- I aquesta deixadesa de què parla 
fa que qui surtin més perjudicats 
siguin els pagesos…
És clar, perquè són els més dèbils. De tota 
la cadena de producció dels productes 
vitivinícoles quina és la part dèbil? El 
pagès, que és el que està més indefens. 
Per tant, a aquesta taula qui li interessa 
més?, doncs a la pagesia, perquè és la part 
dèbil de la cadena. 

- Però a un govern socialista també 
els hauria d’interessar que els pagesos 
no sortissin perjudicats cada any 
amb els preus del raïm, i és que fi ns i 
tot aquest any alguna empresa gran 
encara rebaixa més el seu preu… 
Però això no té res a veure amb ser d’es-
querres, o dir-se d’esquerres. Això té a 
veure amb ser gent sensible, gent que 
s’ocupa de les coses, gent que pateix si els 
altres pateixen.. Ara bé, si tot s’ho pengen 
a l’esquena, és igual ser d’esquerres que 
no ser d’esquerres. 

“Aquest Govern no 
té sensibilitat res-
pecte a aquella 
gent que necessita 
un cop de mà”

- I aquesta sensibilitat, aquest Govern 
no la té…

Doncs no. Ni amb això ni amb moltes 
altres coses. No la té amb els pagesos, com 
s’està demostrant, no la té amb la gent 
gran amb el tema de les residències, no 
la té amb les parelles joves amb el tema 
de les guarderies. No té una sensibilitat 
social respecte a aquella gent del país que 
en un moment determinat necessiten un 
cop de mà. Jo no dic que la Generalitat ho 
pugui resoldre tot. Per exemple, si estem 
en un mercat lliure, és evident que poc 
o molt les empreses productores de vi i 
de cava i els pagesos que fan raïm han de 
parlar, han de negociar i han d’arribar 
als acords ells mateixos. Ara, és evident 
que un govern, per intentar ajudar un 
sector que pot patir, doncs el que sí que 
pot fer és intervenir, no fent decrets manu-
militari, sinó intentant que les parts es posin 
d’acord, si això té un interès de país. I això 
és el que aquest Govern d’alguna manera 
està fent. Són molt intervencionistes en 
algunes coses que no ho haurien de ser, i 
allà on ha d’intervenir passen de tot. 

- En relació amb aquest tema, el 
Govern està intervenint molt des 
de Treball amb inspeccions a les 
vinyes….
En això estan fent el que és fàcil, és a dir, 
en un àmbit on les coses estan un pèl 
tocades, l’àmbit de la pagesia, en què els 
preus són els que són i a la gent li costa 
fer avançar el negoci, doncs aleshores el 
que fan és cargolar per tot arreu. Quan, 
en defi nitiva, el pagès el que demana és 
que en un moment determinat de feina 
punta, que el pagès la té, pugui tenir un 
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suport de gent de la seva confi ança, fi ns 
i tot de la pròpia família. Aquí hi hauria 
d’haver una fl exibilitat, perquè el pagès 
això no ho fa per caprici, ja que el raïm 
s’ha de collir quan s’ha de collir i no es pot 
collir tot l’any. I és durant les setmanes 
de la verema que totes les persones que 
estan a l’entorn d’aquestes famílies que 
poden intentar ajudar. I això necessita un 
mínim de fl exibilitat i comprensió. Si tot 
és rigidesa en aquest tipus d’inspeccions 
per netejar, no sé quines consciències 
que deuen tenir alguns o per justifi car 
determinades feines, ja que vol dir que no 
s’està encertant la direcció correcta. 
No estic dient que s’hagi de contractar 
il·legalment la gent, perquè estic convençut 
que un pagès no vol contractar il·legalment 
la gent. L’únic que vol és que la collita que 
pot tenir es pugui fer en el temps que toca 
i a més en el preu millor que després li 
pugui representar poder viure bé. 

“Fa falta que el 
govern sàpiga 
quin model de país 
vol i com el vol 
organitzar”

- Per acabar, parli’m de la Vegueria 

Penedès. CiU hi està a favor, Esquerra 
sembla que també i el PSC més aviat 
no. Aquest mes havia d’entrar una 
moció al Parlament, què passarà 
amb tot plegat?

Més enllà de mocions i d’esmenes, si 
el conseller del ram, que és en Puigcercós, 
que és d’Esquerra, que diuen que estan 
a favor d’això, no considera prioritari 
organitzar Catalunya en vegueries, vol dir 
que no s’ho prenen seriosament, tot això. 
Perquè si hi ha un conseller d’Esquerra que 
porta aquests temes, ho hauria d’impulsar 
des del Govern, que és qui ho pot impulsar. 
I en lloc d’impulsar-ho fa veure que no 
va amb ell, tot això. Que és una font de 
problemes, evidentment. Però quan estàs 
en un govern t’has d’enfrontar amb els 
problemes, no hi estàs per només cobrar 
a fi nal de mes, hi has de ser per resoldre 
els problemes del dia a dia. Per tant, més 
enllà de les iniciatives del Parlament que 
nosaltres promovem, el que estem esperant 
és que el Govern es posi les piles i que el 
conseller Puigcercós ens digui exactament 
a on vol anar a parar, i si Puigcercós i 
Montilla estan d’acord amb això. És a dir, 
Esquerra i PSC, que formen un govern 
conjunt, ¿tenen un model de país al cap o 
no el tenen? Saben com s’ha d’organitzar 
territorialment Catalunya o no ho saben? I 
si en tenen dos, de models, quin prevaldrà? 
O com a consqüència de tenir dos models, 
no es farà res. 

Moment de la roda de premsa que el líder convergent va oferir al Casal d’Entitats juntament 
amb els portaveus de Convergència, Felip Puig, i d’Unió, Josep Maria Pelegrí
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S. Sabaté

Dimecres al matí els 
diputats de Convergència 
i Unió al Parlament de 
Catalunya es van reunir 
a Sant Sadurní per 
començar a preparar el 
debat de política general 
de la setmana que ve. 

Cada any el grup parlamentari  
celebra aquesta reunió preparatòria 
dels curs polític en un lloc diferent 
del territori català i en aquesta 
ocasió va ser al Casal d’Entitats 
de la capital del cava.

La reunió va durar prop de 
cinc hores, i posteriorment tots 
plegats van anar a dinar a les caves 
Raventós i Blanc. 

A mitja reunió, sobre quarts 
d’una, el president de CiU, Artur 
Mas, va oferir una roda de premsa 
als mitjans de comunicació per 
avançar alguns dels temes que s’ha-
vien tractat fi ns al moment. 

Pressupostos 2008 i peat-
ges

Mas va recordar que aquesta 
possibilitat de destinar els diners de 
les inversions de l’Estat a Catalunya 
al rescat de peatges està contem-
plada en el nou Estatut.

Mas va proposar al Govern 
de la Generalitat destinar els 827 
milions d’euros addicionals que 
rebrà de part del Govern espanyol, 
com a complement als pressu-

postos de 2007, a “reduir o eli-
minar” peatges a les autopistes 
catalanes.

El diputat va recordar que 
aquesta possibilitat de destinar 
els diners de les inversions de 
l’Estat a Catalunya al rescat de 
peatges està contemplada en el 
nou Estatut.

    El líder convergent també va 
avançar que en els pròxims dies 
CiU presentarà una iniciativa par-

lamentària per concretar aquesta 
proposta de rescat de peatges, que 
hauria de començar a aplicar-se 
a partir de l’1 de gener de 2008. 
També va fer notar l’”estafa” que va 
suposar l’acord pressupostari sobre 
les inversions en infraestructures 
per a 2007, aconseguit fa un any 
pel Govern del PSOE i l’executiu 
català, ja que ara ha hagut de ser 
revisat a l’alça.

“Se’ns va dir que era un acord 

magnífi c, i resulta que un any 
després, després de les nostres 
reiteracions que no era un bon 
acord, ens donen la raó, perquè ara 
s’incrementen les xifres”, va desta-
car Mas, que desconfia del conseller 
d’Economia, Antoni Castells, per-
què “els qui enganyen una vegada 
ho poden fer dues vegades”.

Respecte als més de 800 mili-
ons d’euros de més per al 2007 
que rebrà la Generalitat, Mas va 
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El grup parlamentari de CiU reuneix els seus diputats a 
Sant Sadurní per preparar el proper curs polític
El president del partit, Artur Mas, va proposar en roda de premsa 
destinar els diners addicionals del 2007 a rescatar peatges

Instantània d’un moment de la reunió de diputats en què es va permetre l’accés de les càmeres

advertir: “No sabem ni quan ens 
els pagaran ni com ens els paga-
ran”.

Habitatges per als joves

D’altra banda, Mas va denun-
ciar que les mesures anunciades pel 
Govern impliquen una “lamina-
ció” de les competències catalanes 
i, malgrat això, l’executiu català 
i el seu president, José Montilla, 
guarden un “silenci còmplice”. “La 
Generalitat no pot permetre que 
el Govern central fi qui els nassos 
a cop de xec”, va afi rmar.

Mas també va comentar que 
el president del Govern espanyol 
“s’està tranvestint de mercader 
persa”, anunciant mesures tenyides 
d’un, segons el seu parer, “elec-
toralisme total”.

El líder convergent va evitar 
criticar a fons aquestes mesures, 
perquè “hi ha molta gent que les 
necessita”, però sí que va recordar 
que CiU va plantejar propostes 
similars en les passades eleccions 
catalanes, que van rebre una “dura 
crítica” per part de PSC, d’ERC i 
d’ICV-EUiA, que van titllar Mas 
d’”ultraliberals, neoconservadors 
i d’estar a la dreta d’Aznar i de 
Le Pen”. Mas espera ara que els 
partits del Govern català i Montilla 
formulin les mateixes “crítiques” 
cap a la proposta de Zapatero, ja 
que, d’altra manera, es demos-
traria que les acusacions cap a 
CiU eren “purament interessades 
i cíniques”. 

Mas va acusar el Govern central del PSOE de laminar les 
competències catalanes només per promocionar Chacón
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