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Eleccions franceses

Els diputats francesos disposen, a part del
vui a França es vota la segona
volta de les primàries de l’esquer seu sou, d’un fons de 9.561 euros mensuals
ra per elegir el candidat a les elec per remunerar fins a cinc col∙laboradors.
cions presidencials, que se cele Entre aquests col∙laboradors hi ha esposes,
braran d’aquí dotze setmanes. S’hi enfron marits, pares, mares, fills, parents i algun
ten Manuel Valls, l’exprimer ministre del amant. Doncs bé, la senyora Fillon, esposa
president François Hollande –que va re del candidat republicà a l’Elisi, malgrat que
nunciar a tornar a presentars’hi– i Benoit en repetides ocasions afirmava que es man
Hamon, exministre d’Educació del govern tenia al marge de la vida política del seu ma
Valls que al seu dia va exigir el seu cap al rit, sembla que va cobrar 500.000 euros
president Hollande. El favorit és Hamon, com a assistenta del seu marit diputat sense
que a la primera volta, celebrada diumenge fer d’assistenta. Si es confirmés la informa
passat, va superar Valls: 36,35% de vots con ció de Le Canard Enchaîné això suposaria
tra 31,11% del primer ministre barceloní, un seriós inconvenient a les aspiracions de
l’honest i irreprotxable –en presumeix–
barceloní de naixement.
Valls representa l’esquerra “responsable i candidat a la presidència de la República.
gestionària”, mentre que Hamon és la imat Almenys això és el que diuen els diaris.
Per a un espanyolet, com és el meu cas,
ge de l’esquerra “pura i perfecta”. Però això
és igual, perquè tant si guanya l’un com si aquests 500.000 euros que la senyora Fillon
guanya l’altre no es garanteix en ab
solut la unió de l’esquerra, l’anhelat
rassemblement. Valls i Hamon es de
testen l’un a l’altre –com es va posar
de manifest al debat televisiu de di
mecres– i si guanya Hamon, com as
seguren les enquestes, el més proba
ble és que un nombre considerable
de socialistes de tota la vida donin el
seu vot –a la primera volta de les pre
sidencials– a Emmanuel Macron. I
llavors es repetirà la jugada, però
aquesta vegada els que s’enfrontaran
seran Emmanuel Macron, l’esquer
ra –és un dir– reformista, i JeanLuc
Mélenchon, l’esquerra revolucionà
ria, i el resultat serà el mateix: perdrà
l’esquerra a falta de rassemblement,
d’unitat. L’esquerra només guanya
unida. I començarà una nova crisi,
que per a alguns serà agònica, per a
d’altres, de creixement, i, per als més
assenyats, de necessària refundació.
Però el que avui passi entre Ha
mon i Valls no té un gran interès. Benoît Hamon i Manuel Valls al debat televisiu
Avui dia l’interès o, si més no, la curi
ositat dels francesos se centra en la persona
del guanyador de les primàries de la dreta,
O guanya la senyora Le Pen, i
François Fillon, a qui s’investiga per pagar a
la seva dona un sou per un càrrec fictici. Di tothom a tremolar, o guanya
jous passat Rafael Poch, el nostre corres Fillon i l’esquerra va un altre
ponsal a París, ho explicava en aquest diari.
L’esposa de François Fillon, Penelope cop a l’oposició, a refundarse
Kathryn Fillon, “gal∙lesa, de 60 anys, mes
tressa de casa discreta dedicada als fills i a la
casa, descrita pel rector de Solesmes –loca podria haver cobrat per la seva cara bonica,
litat on es troba el seu châteauresidència, al sense fer ni brot, em deixen bastant fred. La
nordoest de França– com ‘una dona d’or, veritat, em costa de creure que aquest mig
discreta, que sap guardar les formes i edu milió d’euros regalats a la seva esposa –o al
car els fills’, es va embutxacar 600.000 eu matrimoni, en el cas que hagin estat ingres
ros, la major part de diners públics, en una sats en un compte comú– puguin causarli
llarga carrera com a suposada ajudanta del cap disgust al candidat Fillon. Espanya és
seu marit i col∙laboradora d’una revista lite un dels països més corruptes del planeta i el
rària entre els anys 2001 i 2013”. Això és el partit que feliçment ens governa és famós
que Poch escrivia fentse ressò de la infor pel seu índex de corrupció. Per què França
mació apareguda al setmanari satíric Le Ca hauria de ser diferent? Qui beneficia el pos
sible regal del candidat a la seva esposa? A la
nard Enchaîné.

senyora Le Pen, que les enquestes donen
com a més que possible contrincant de Fi
llon a la segona i definitiva volta de les presi
dencials del maig?
La senyora Marine Le Pen, quin angelet
de senyora. Fa un parell d’anys el senyor
Martin Schulz, aleshores president del Par
lament Europeu, va investigar el Front Na
cional per un fet molt semblant al fet pel
qual avui s’acusa el candidat Fillon. Segons
les normes del Parlament Europeu, no es
pot ser remunerat per aquest Parlament i
treballar per a un partit. Doncs això és el
que va passar fa un parell d’anys. Vint assis
tents, col∙laboradors dels diputats Jean
Marie Le Pen, Marine Le Pen i Bruno Goll
nisch, treballaven per al partit a França i fi
guraven com a assistents al Parlament, amb
remuneració, sense que més d’un hagués

El grup municipal de Convergèn
cia i Unió (CiU) governarà en mi
noria la ciutat de Figueres després
detrencarahirelpacteambelsseus
socis de govern, el PSC. La ruptura
arriba després de la falta d’entesa
per aprovar els pressupostos muni
cipals i les diferències que mante
nien els dos grups amb el concurs
de concessió del servei de recollida

de les escombraries. La decisió
obligarà l’alcaldessa, Marta Felip, a
intentar pactar amb totes les forces
per aprovar les seves polítiques, ja
que els set regidors de CiU són in
suficients.
Enunarodadepremsacelebrada
ahir a l’Ajuntament, Felip va acusar
els regidors del PSC de voler crear
“un ajuntament paral∙lel”. “Això no
era assumible, i és el que ens ha fet
trencar”, es justificava l’alcaldessa,
que va substituir Santi Vila durant

BARCELONA wQüestions com
la identitat de gènere, el micro
masclisme o el dret a l’habitat
ge són algunes de les temàti
ques que aborden els curtme
tratges per a la transformació
social que es van presentar ahir
en la primera edició del festival
Edufilms. La trobada, organit
zada per la Federació Catalana
de l’Esplai, es va celebrar a
l’escola Calderón de la Barca
de Nou Barris, on es van pro
jectar cinc curts de nois i noies
de 14 a 18 anys que també van
plasmar la seva visió sobre
l’efecte de la crisi en les famíli
es o sobre el lleure nocturn; hi
van participar des de l’elecció
dels temes fins a l’elaboració
del guió, el rodatge o la pro
ducció. La iniciativa s’emmar
ca en la XX Jornada de la Fe
deració Catalana de l’Esplai,
entitat de Fundesplai que
agrupa 13.500 nois i 1.400 mo
nitors. El Maresme també va
ser punt de reunió ahir de
182 esplais vinculats a la Fun
dació Pere Tarrés, que es van
reunir a la casa de colònies La
Conreria (Tiana) per celebrar
l’assemblea general del Movi
ment de Centres d’Esplai Cris
tians Catalans (MCECC). La
cita va incloure un acte públic
al qual va assistir la presidenta
del Parlament, Carme Forca
dell, que va voler agrair la tasca
que desenvolupen els més de
3.500 monitors que formen
part de l’entitat. / Redacció
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trepitjat mai Estrasburg o Brussel∙les. Va
ser un escàndol. El vell Le Pen va haver de
pagar 320.000 euros, la seva filla, 339.000
–els hi van cobrar reduintli el sou a la mei
tat–, i Bruno Gollnisch, 380.000.
Comprenc que els diaris francesos es ra
begin amb la informació que els ha facilitat
Le Canard Enchaîné. Sense aquest mig milió
suposadament regalat pel seu marit a la se
nyora Fillon la cursa cap a l’Elisi seria bas
tant avorrida. Tret del final, en què, creieu
me, aquest mig milió no pintarà res. O gua
nya la senyora Le Pen i tothom a tremolar, o
guanya Fillon i l’esquerra una altra vegada a
l’oposició, a refundarse o al que sigui, que
sempre és millor que patir en el poder.
PS. Diumenge passat, parlant del col∙lega
Francesc Canosa, us vaig dir que cada di
mecres se’l pot trobar a l’última pàgina del
diari Ara. Em vaig equivocar: l’hi trobem
cada dijous.

CiU governarà Figueres en minoria
després de trencar amb el PSC
SÍLVIA OLLER
Girona

Els adolescents
porten al cinema
les seves inquietuds

el passat mandat, quan aquest va
entrar a formar part del Govern
com a conseller de Territori i Sos
tenibilitat. Felip va recordar que el
PSC va ser la quarta força més vota
da en els últims comicis municipals
per darrere de CiU, ERC i la CUP.
Dels deu regidors que formaven
l’equip de govern, tres eren del PSC
i set de CiU. “En democràcia un
30% mai no pot voler imposar les
seves idees al 70% restant sense do
nar marge de negociació”, va repli

car Felip, que considera que els
seus socis han convertit els comp
tes municipals “en un mercadeig
inacceptable”.
Per la seva part, el portaveu del
PSC, Pere Casellas, assegura que
els socialistes no poden mantenir
se un govern que “prioritza la des
pesa en festes a polítiques socials”.
Segons Casellas, la proposta de
pressupostos de CiU preveia con
gelar la partida social i destinar
500.000 euros al Museu del Circ i
190.000 euros per a les festes de
Nadal. Casellas opina que el Con
sistori ha d’augmentar en 250.000
euros la partida destinada a temes
socialstenintencomptequelaràtio
de pobresa a Figueres és del 18%,
per sobre de la mitjana catalana.c

Collboni demana al
PSOE de respectar
la sobirania del PSC
BARCELONA wEl president del
PSC barceloní, Jaume Collbo
ni, va reivindicar ahir al con
grés dels socialistes de Barce
lona treballar “braç a braç”
amb el PSOE i continuar
“caminant plegats”, tot i que
“respectant” la “història, la
identitat i la sobirania orga
nitzativa” dels socialistes
catalans. En clau local, Coll
boni va defensar el govern
de la ciutat de Barcelona
(Barcelona en Comú i PSC),
que si bé està en minoria és
“sòlid” i aspira a “fer avançar
la ciutat”. / Efe

El president de
l’Equador se cita
amb Colau
BARCELONA w El president de
l’Equador va començar ahir a
Barcelona una visita de tres
dies a Espanya i ho va fer amb
una trobada multitudinària
amb equatorians residents a
la capital catalana. Rafael
Correa va arribar al Palau de
Congressos de Barcelona
acompanyat per l’alcaldessa
de la ciutat, Ada Colau, amb
qui es va reunir minuts abans
a l’hotel on s’allotja. L’acte
també forma part de la pre
campanya electoral equato
riana. / Redacció

