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 8 el 3 de vuit DIVENDRES, 15 D’OCTUBRE DEL 2010

“L’única garantia per 
a la cohesió d’Espa-
nya és reconèixer-se 
com un estat federal”
Montserrat Tura
Què li sembla l’ambient a Sant Sadurní?

Malgrat que la climatologia no ha ajudat enguany, 
la fi ra mostra una població extraordinàriament 
activa en el seu teixit empresarial, comercial i 
especialment en el sector del cava i el vi. És un 
exemple de la vitalitat d’un sector que, malgrat 
la crisi, insisteix a millorar.

Veu amb bona salut el sector del cava?

Això de l’economia té molt poca correlació amb 
la medicina, perquè amb la medicina moltes ve-
gades un mateix no hi pot fer res per sanar. En 
canvi, en el sector del comerç sí que l’esperit que 
hi posa cadascú hi té molt a veure. Hi ha esperit 
per superar-se i el veig amb un bon to vital, que 
és fonamental per sortir de la crisi.

En qualitat de què ha vingut al 
Penedès; com a consellera de Justícia 
o com a número dos del PSC? Estem en 
precampanya...

M’han convidat els companys socialistes i, per 
tant, hauria de respondre que he vingut en la 
meva condició de candidata a les eleccions. És 
bastant difícil discernir-ho però, en aquest cas, 
m’ha convidat el partit.

Tractarem les dues condicions. Sobre la 
justícia, creu que amb els cinc jutjats de 
què disposa Vilafranca, es pot oferir un 
servei adequat a la comarca?

La demografi a s’ha estancat, ja no treballem amb 
previsions d’un creixement exponencial, també 
s’ha reduït el nombre de demandes. Amb aquests 
factors, la posada en funcionament del darrer jut-
jat de primera instància i instrucció dóna per a les 
necessitats de la comarca. Vilafranca no és només 
un model per al nou palau de justícia i els serveis 
que s’hi ofereixen, sinó que també és un model 
perquè és un dels primers llocs on s’hi va modi-
ficar el que s’anomena “oficina judicial”. Això 
vol dir agrupar i mecanitzar determinades fun-
cions en forma de serveis comuns per no repe-
tir elements mimètics o digitalitzar expedients 
judicials. En aquest procés, Vilafranca ha estat 
capdavantera.

Era un repte això de modernitzar la 
justícia...

Ho és encara. Hem fet moltes coses en quatre 
anys, hem revolucionat tothom i hi ha hagut 
moments de tot, però encara hi ha molt de camí 
per fer i no s’hauria d’estroncar.

Què ho fa que, vist de fora, sembli tan fàcil 
modernitzar la justícia i, a la pràctica, costi 
tant?

No és fàcil perquè sóm un país que ha sortit d’una 
dictadura i totes les seves lleis de procediment ju-
dicial han volgut donar moltes garanties a totes 
les persones implicades en aquests procediments. 
Aleshores ara som un país supergarantista. No és 
dolent, fóra pitjor que se’t poguessin vulnerar 
drets sense raó. Cada cas té peculiaritats molt 
específiques i si apliquéssim sistemàticament 

barems estàndards seríem molt injustos. Per això 
és difícil.

Amb què es queda, amb Justícia o Interior?

Amb tots dos. Jo he après moltíssim en totes les 
coses que he fet en aquesta vida. Estar al davant 
d’aquestes dues carteres és allò que més ens apro-
xima a ser una nació-estat. Governar en l’àmbit 
tant de la Justícia com de la seguretat pública és 
tant com dir que Catalunya està en condicions 
de rebre qualsevol de les competències, no ens 
fa por.  

En Justícia, doncs, estem preparats per 
afrontar nous reptes i superar algunes 
adversitats, però en un àmbit més general, 
veu el país preparat també?

Fa tres anys que el país viu les conseqüències 
d’una crisi que ha afectat el món productiu i fa 
que rebin els treballadors. Malgrat això, podem 
afi rmar que, des del govern de progrés, hem fet 
front a un creixement demogràfi c i a una situació 
de crisi mai vistos, sense que es desestabilitzessin 
els serveis públics. Hi ha més i millor transport 
públic, més autovies lliures de peatge, més au-
les d’acollida, una millor sanitat... Aquesta és la 
millor aportació que pot fer un govern als seus 
conciutadans.

En contrast amb aquesta solidesa sí que 
hi ha algunes esquerdes en les relacions 
entre Catalunya i Espanya. Vostè en 
feia referència ahir (dissabte) al Twitter 
recordant aquella pregunta que es feia 
el poeta Joan Maragall sobre si Espanya 
havia “desaprès d’entendre els seus fi lls”. 
Quina és la seva resposta?

Que en determinats períodes, no només ho ha 
desaprès sinó que deliberadament ha anat a 
intentar diluir i, si pot ser, fer desaparèixer el 
sentiment de pertinença a una nació que te-
nim els catalans. Tot i que en trenta anys hem 
passat d’una dictadura a una descentralització 
que semblava impossible, Catalunya reclama 
ser nació amb normalitat sense haver d’expli-
car el perquè tot el dia a un estat que no té més 
remei que acceptar la condició de plurinacional. 
La garantia de reconèixer-se com un estat fede-
ral amb la presència de nacions històriques en 
el seu si és l’única possibilitat que té Espanya de 
continuar cohesionada.

El poeta versa, fi nalment, un “Adéu, 
Espanya”. I el nét del poeta, Pasqual 
Maragall, proposava fa poc un referèndum 
amb les tres opcions: autonomisme, 
federalisme o independència. Suposo 
que la seva opció i la del PSC seria el 
federalisme?

Sí, sense cap dubte. Però fi xi’s que el poeta es di-
rigeix a l’estat no només pel sentiment de ser ca-
talans, sinó perquè passen dues coses molt greus: 
les guerres que acaben amb la joventut d’aquell 
moment i el brot de demanda de dignifi cació de 
la classe obrera incloent-hi la Setmana Tràgica. 
Per tant, no podem traslladar mimèticament –i 
estic en condicions de recitar-li l’obra de Joan Ma-
ragall- una situació i una altra, no podem compa-
rar. Ara, sí que havent acceptat que la descentra-
lització ha estat important, nosaltres estem en 
condicions de governar-nos en molts més àmbits, 
de manera més àmplia i amb competències ex-
clusives. D’això se’n diu federalisme i, en aquesta 
posició, la meva formació política hi és des de la 
pròpia creació del Partit dels Socialistes a fi nals 
dels anys 70. 

Davant els pronòstics de les enquestes, 
amb quins ànims afronta la campanya 
Montserrat Tura?

Sabent que és difícil. S’ha de ser realista i haurem 
de fer un esforç per explicar que la manera de sor-
tir d’aquesta crisi i de continuar donant valor a 
la igualtat d’oportunitats i la millora dels serveis 
públics és precisament aquest projecte polític 
que posa en un mateix pla la justícia social i la 
defensa nacional de Catalunya, i que és el Partit 
dels Socialistes de Catalunya.

I aquesta defensa nacional de Catalunya 
es veu més representada amb Montserrat 
Tura? Em refereixo si la seva promoció a la 
llista busca recuperar i conservar el votant 
catalanista històric del PSC?

Els votants han de votar la candidatura sencera, 
i els puc garantir que no hi ha ni un pas enrere 
en el sentiment que hi posem tots en la defensa 
nacional de Catalunya. Però tampoc ni un pas en-
rere a parlar de projecte. Si no parlem de projectes 
correm el risc que la campanya sigui només sobre 
la posició de cadascú davant l’organització polí-
tica d’Espanya i aquest, que és un tema que a mi 
m’apassiona, ens pot fer oblidar que el govern ha 
de servir els seus conciutadans.

Ja posats en això, què passaria si l’endemà 
del 28 de novembre fos l’Artur Mas i 
Convergència qui governés el país. Quins 
riscos correm?

No m’agrada gaire la cosa de la por. Allò de dir: “és 
que si vénen ells acabaran amb...” Però sí que li 
he de dir que des que s’ha conegut la data exacta 
de les eleccions i la campanya s’ha intensifi cat hi 
ha hagut algunes coses que m’han deixat perple-
xa. L’absoluta negació que fan que el govern de 
progrés ha fet res per Catalunya i més aviat han 
destruït el país és tan increïble... Tothom usa els 
serveis públics i sap que això no és veritat. La re-
alitat els posa en evidència de no estar dient la 
veritat. Una altra cosa és que quedi molt per fer, 
però queda menys per fer que abans perquè les 
inversions en serveis públics són evidents. Fins i 
tot han arribat a dir que segons quins hospitals no 
eren necessaris. Quan s’arriba a aquest punt ens 
obliga a una certa reacció i exigir una crítica rea-
lista i explicar com s’ho faran perquè Catalunya 
continuï al capdavant dels temes socials i cultu-
rals si volen prescindir de tants funcionaris de la 
Generalitat.

El president Montilla situava a Barcelona 
i la seva àrea metropolitana la batalla 

decisiva del 28-N. Això pot fer descuidar la 
resta de Catalunya. Els penedesencs hem 
de confi ar amb una visió àmplia del PSC 
respecte de Catalunya o hem de témer un 
reduccionisme al voltant de Barcelona.

Una part molt important de la nostra població 
catalana es concentra a Barcelona, però de cap 
manera s’ha de témer res. Nosaltres parlem de 
mosaic de paisatges i de situacions dels catalans. 
Hem intentat arribar del poble més petit fi ns la 
conurbació més gran. Es fan més inversions més 
altes on hi ha més gent però també hem fet co-
ses molt enginyoses perquè algú de l’Alt Pirineu 
tingui els mateixos serveis.

En aquest mosaic territorial la vegueria 
Penedès no hi té cabuda...

Les comarques del Penedès estaran ateses com 
qualsevol altra. La Llei de Vegueries ha de ten-
dir a no multiplicar estructures administrati-
ves i, de fet, hem començat a pensar com s’ha 
d’organitzar Catalunya sense solapar serveis i 
administracions. 

Quin balanç en fa dels set anys de 
tripartit?

Des del punt de vista de la destinació dels recur-
sos públics hem fet molts serveis. La gent se’n 
pot adonar quan porta el nen a l’escola bressol 
que abans no hi era, i moltes altres coses. Però als 
governs no se’ns ha de votar per agraïment al què 
hem fet perquè és la nostra obligació. Se’ns ha de 
votar pel projecte de futur. I la nostra gran preo-
cupació és que la sortida de la crisi es faci amb la 
màxima prosperitat per a tothom. Jo no enten-
dria una Catalunya lliure que permetés que hi 
hagués bosses de pobresa.

És partidària de reeditar-lo si és necessari?

En això el deixaré sense resposta perquè un partit 
ha de fer la campanya amb la idea que guanya-
rà i podrà desenvolupar el projecte en solitari. Si 
tinguéssim un sistema electoral que permetés la 
segona volta potser establiríem altres estratègies, 
però tenim un sistema proporcional i és el Parla-
ment qui escull el president o presidenta. Avui 
per avui, el meu partit vol guanyar.

Suposo que tampoc em respondrà, ara que 
ha dit  “president o presidenta”, si algun 
dia s’hi veu vostè com a presidenta de la 
Generalitat...

No li puc respondre perquè tenim unes elecci-
ons el 28 de novembre i tots els candidats estan 
decidits.

L’ENTREVISTA
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Montserrat Tura, número dos del PSC a les eleccions al Parlament de Catalunya Joan Raventós

NOTA D’ACTE

Presentació pública de projectes 
d’ONG a Vilafranca

És un acte emmarcat en el Solidaritats 2010. 
Es presentaran públicament els projectes 
de cooperació 2008 a càrrec d’Entrepobles, 
ACAPS Wilaya Alt Penedès i Creu Roja.
A les 19.30h, a l’Escorxador

d’ONG a Vilafranca

És un acte emmarcat en el Solidaritats 2010. 
Es presentaran públicament els projectes 
de cooperació 2008 a càrrec d’Entrepobles, 
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NOTA D’ACTE

Conferència a  
Vilafranca

Des de la Generalitat, David Minobes, acom-
panyat dels vilafranquins Albert Carrasco i 
Àngel Torres, parlaran sobre ‘Àsia: estat dels 
drets humans i de la Cooperació”.
A les 19h, a l’Escorxador

Conferència a  
Vilafranca

Des de la Generalitat, David Minobes, acom-
panyat dels vilafranquins Albert Carrasco i 
Àngel Torres, parlaran sobre ‘Àsia: estat dels 
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