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Fitxer 9 

Interpel·lació al Govern sobre la crisi energètica i social 

300-00221/13 

Ara sí, el desè punt de l'ordre del dia, amb la interpel·lació al Govern sobre la crisi 

energètica i social, presentada pel Grup Parlamentari VOX. I té la paraula el diputat 

Joan Garriga. 

Joan Garriga Doménech 

Gràcies, presidenta. Empezaré con algunas noticias: «El sesenta por ciento del 

sector turístico de Gerona se plantea cerrar por el aumento del gasto energético.» 

«Cierran las plantas de purines de Cataluña por la subida del precio del gas.» Son 

noticias de esta última semana y, por supuesto, hay familias que llevan tiempo 

poniendo la lavadora solo el fin de semana y a partir de las doce o que tienen que 

pedir un préstamo para atender la factura mensual de la luz. Y esto es el presente 

de 4 de octubre de este año. ¿Qué pasará el 4 diciembre de este año, 2022? 

Efectivamente, la situación será peor. Por eso esta interpelación y las propuestas 

que presentaremos en la moción. 

Ustedes, señora consellera, llevan años sin hacer nada, excepto poner trabas e 

impuestos, y ahora estamos pagando las consecuencias de la falta de soberanía 

energética. Y, hasta que no consigamos el objetivo de producir nuestra propia 

energía y no depender del extranjero, hay que tomar medidas urgentes que mitiguen 

y reduzcan las consecuencias de esta mala gestión energética. La crisis energética 

es culpa de cuarenta años sin desarrollar nuestra energía nacional. Algunas 

realidades que le pongo sobre la mesa: no producimos ni un tercio de la energía que 

consumimos y nuestra dependencia con el extranjero es del setenta por ciento –una 

barbaridad. Y en Cataluña –me sabe mal, porque es mi querida tierra– la situación 

es peor, porque criminalizan las centrales térmicas y la energía nuclear, de la cual 

dependemos en un cincuenta por ciento, pero las renovables, que ustedes quieren 

potenciar y no potencian –dicen potenciar, pero no lo hacen–, solo cubren el 8,5 por 

ciento del consumo. Y encima Cataluña engorda esta crisis energética con tasas y 
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los mal llamados «impuestos verdes», que son el agujero negro de familias y de 

empresas. 

La subida de la luz es un drama para las familias y para los trabajadores. Mire, un 

hogar en situación de pobreza energética es cuando es incapaz una familia de pagar 

la cantidad que requiere el consumo energético para poner la calefacción a dieciocho 

grados o más; o una familia que se ve obligada a destinar una parte excesiva, un 

porcentaje demasiado alto de sus ingresos para la factura de suministros 

energéticos de su vivienda, y en este caso se encuentran más de 200.000 familias, 

que no pueden pagar tranquilamente los suministros básicos, porque actualmente la 

luz es un producto de lujo. 

Las empresas también sufren sus políticas energéticas y los impuestos que ustedes 

les imponen. Muchas empresas han frenado su producción por la subida de 

suministros y otras tantas ya han cerrado, con la consiguiente pérdida de empleo y 

perjuicio para los trabajadores. Según Pimec, hasta 480.000 puestos de trabajo 

están en peligro si no se frena el alza del suministro eléctrico. Incluso hay colegios 

que ya manifiestan que, como no reciban más dinero, como no tengan más ingresos, 

este invierno no podrán poner la calefacción.  

Las familias y las empresas son claramente víctimas de su modelo energético, y las 

soluciones, evidentemente, son a largo plazo, y las estamos planteando aquí, a 

través..., en la comisión de energía de nuestro gran diputado Toni López, y en el 

Congreso de los Diputados. Pero aquí y ahora también se pueden y se deben tomar 

medidas urgentes para ayudar a las familias y a las empresas, con tres ejes 

fundamentales: primero, reducir el gasto público y reorientarlo; segundo, bajar y 

suprimir impuestos para ayudar a familias y empresas, y tercero, ayudas directas a 

estas familias y a estas empresas que lo necesiten puntualmente. 

Respecto al primer tema –reducir el gasto público y reorientarlo–, voy a ponerle 

algunos ejemplos de gastos totalmente prescindibles para los catalanes y su 

plasmación en política social que podría ayudar a las familias a superar esta crisis. 

Serían, por ejemplo, las delegaciones de la Generalitat en el exterior, con 7 millones 

de euros. Eso supondría 140.000 visitas de atención primaria. O, por ejemplo, la 

conselleria, prescindible, de Igualtat y Feminismos, de enfrentar hombres y mujeres, 
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con 90 millones de euros, que podría suponer que cuarenta mil personas puedan 

tener el gasto anual de alimentación básica pagado. O l'Acció Exterior y de Gobierno 

Abierto –90 millones de euros también–, que supondría setenta mil personas con 

gasto anual de transporte pagado. O con lo que la Generalitat se gasta en 

promocionar la nación catalana, unos 1.000 millones de euros, doscientas mil 

personas tendrían el gasto en vivienda, gas, electricidad, agua y otros combustibles 

pagados, justamente los que se encuentran en este riesgo de exclusión social. 

La segunda tanda de medidas sería bajar y suprimir impuestos para que los 

catalanes tengamos más dinero en el bolsillo para poder atender estas subidas en 

los suministros. Recordamos que Catalunya es la región de España con mayor 

número de impuestos propios, quince; Cataluña también lidera, junto al País Vasco, 

el mayor tramo de IRPF autonómico para las rentas más bajas, y Cataluña es la 

región de España menos competitiva fiscalmente. 

Y, por último, una vez hemos reducido ese gasto público para poder bajar impuestos, 

nos tiene que quedar dinero para hacer ayudas directas. Bajando y suprimiendo 

impuestos se ayuda a los trabajadores y a las empresas, y reorientando el gasto 

público se pueden promover ayudas dinerarias directas y puntuales y, por supuesto, 

con prioridad nacional: el dinero no sobra, y primero debemos ayudar a los 

nacionales que a los extranjeros. 

Por todo ello, en la moción ofrecemos un plan de choque energético y social para 

compensar los daños en empresas y familias de Cataluña derivados de su mala 

gestión y la falta de planificación en materia energética, porque debemos apostar 

por la seguridad en términos amplios: seguridad ciudadana, alimentaria, 
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habitacional y energética. Sean responsables, señores del Gobierno, no nieguen la 

realidad y pónganse a trabajar. Ya sé que están muy ocupados con sus crisis de 

gobierno, con sus peleas internas entre Junts, Esquerra, Esquerra y Junts, pero ya 
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castigan bastante a los catalanes con el separatismo, no les castiguen también con 

sus políticas energéticas y su falta de atención social.  

Los aquí presentes no pasarán, no pasaremos frío lo más probable en invierno, 

porque seguirán cobrando sus nóminas. Por ejemplo, en el Congreso, todos los 

partidos de la izquierda y separatistas han votado subir el sueldo a los diputados –

evidentemente, VOX votó en contra. Pero allí fuera hay una realidad muy dura, 

mucho sufrimiento. Afronten la realidad y hágannos caso. Ante la crisis energética a 

largo plazo, soberanía energética, sin criminalizar las energías clásicas y no 

prohibirlas hasta que estén consolidadas las nuevas; y a corto plazo, lo que en esta 

interpelación les estamos pidiendo, suplicando en nombre de los catalanes: dejad 

de malgastar el dinero de todos para poder bajar impuestos y implementar ayudas 

directas a trabajadores, empresas y familias.  

Muchas gracias. 

(Aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Gràcies per respondre, té la paraula la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural, la senyora Teresa Jordà.  

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

Molt bé. Per tercera vegada, bona tarda a totes i a tots, diputades, diputats. Diputat 

de VOX. Bé, de fet, nosaltres, les sobiranies les volem totes, eh? Vostè n’ha parlat 

d’unes quantes. Però bé, això seria fruit d’un altre debat, de ben segur. 

D’entrada, deixi’m dir –que tampoc és cap novetat– que estem absolutament a les 

antípodes. De fet, jo cada vegada l’entenc menys. I bé, això em fa pensar que, 

diguéssim, dec anar pel bon camí. Però en qualsevol cas, deixi’m dir que estem a 

les antípodes perquè vostès continuen fent sempre el mateix, són igual de populistes 

o més, són igual de retrògrades o més, i a més a més, negacionistes quan els convé, 

també, perquè fan alguna cosa estranya, també de tant en tant, eh? Ho són una 

mica més, ho són…, ho són a diferents nivells…, suposo que depèn del dia que fa.  

En qualsevol cas, a diferència de vostès, a nosaltres ens preocupen dues coses –

bé, ens preocupen moltes–, però bàsicament dues parlant de la matèria que avui 
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ens ocupa, que és la justícia social, extremadament important, i la segona, la 

sostenibilitat ambiental. Són, tots dos, dos elements, al nostre entendre, 

extremadament inseparables. Són dos elements, de fet, complementaris, no té sentit 

un sense l’altre, i, evidentment, són dos elements extremadament, o inequívocament 

imprescindibles en aquest context d’emergència social i climàtica que estem vivint. 

No entenem, com deia, un sense l’altre.  

Per tant, li podem ben assegurar, li puc ben assegurar que si el seu grup parlamentari 

està en contra de les polítiques socials i en matèria d’acció climàtica d’aquest govern, 

tan sols puc dir, com li deia abans, que estem fent la feina ben feta. Aquesta és la 

primera conclusió que en trec. Perquè aquest govern –hi torno– a part de vostès, no 

pretén deixar massa ningú enrere. Ningú. Ningú. I tot i que vostès segueixin amb 

aquesta dèria xenòfoba i masclista –m’estalviaré alguns dels comentaris que ha fet 

respecte a algun departament del Govern del país– el Govern i una servidora seguirà 

defensant, com no pot ser d’altra manera, la igualtat d’oportunitats i la garantia dels 

drets de la ciutadania de tothom, independentment del seu origen, de la seva ètnia, 

del seu gènere, de la seva religió, de la seva convicció o opinió, de la seva edat, de 

la seva orientació o identitat sexual. És igual, ho seguirem fent (aplaudiments) 

sempre, aquí i sempre.  

De fet, som i aspirem a ser el Govern, evidentment, de tota la ciutadania, i treballem 

per un país millor per a totes i tots, sense exclusió. I per fer-ho és imprescindible, 

evidentment, també, defensar les persones més vulnerables. I justament per això 

defensem que la transformació energètica ha de ser justa socialment, perquè si no 

és justa socialment no serà una bona transformació. I havent deixat tot això ben clar 

i a risc que els interessi ben poc això, sospito, la meva resposta, també m’agradaria 

plantejar dues premisses que crec que poden ajudar a entendre quina és l’orientació 

de l’acció de Govern que tant des del Departament d’Acció Climàtica com també de 

la resta de departaments del Govern, doncs, portem a terme amb l’objectiu de fer 

front a aquesta emergència social –vostè també ha parlat d’habitatge en algun 

moment– agreujada per la crisi energètica existent.  

Per una banda, és imprescindible entendre que la crisi climàtica està estretament 

relacionada i condiciona el nostre model social. Això és una evidència, i en aquest 



Ple del Parlament 

Sessió núm. 38.1 / 4 d’octubre de 2022 

 

7 

sentit, no podem obviar el canvi climàtic a l’hora d’oferir també respostes a la inflació 

o la pròpia crisi energètica. Per altra banda, la nostra raó de ser és la garantia 

d’accés a uns serveis públics que siguin uns serveis públics universals i uns serveis 

públics de qualitat, i la garantia de l’equitat social a través de la redistribució de la 

riquesa.  

I si bé és cert que l’augment del cost de la vida ens afecta a tots i a totes, és també 

evident que no totes i tots ho patim de la mateixa manera. Ens preocupen les rendes 

mitjanes i ens preocupen les rendes baixes. Ens preocupen totes aquelles famílies 

que en aquests moments estan en risc de vulnerabilitat. I ens ocupa la voluntat 

també de treballar, de treballar incansablement perquè aquelles persones que més 

es beneficien de la crisi, que són una petita minoria, contribueixin, sens dubte –

contribueixin, sens dubte– i ho facin, a fer més fàcil, però no només més fàcil, sinó 

també més digna i més justa la vida d’aquelles altres que la pateixen, la crisi, que 

convindrà amb mi –i sinó és que ja no és que estiguem a les antípodes, diguéssim, 

ja vostès estan directament a Mart, eh?– convindrem que aquests sí que són els que 

la pateixen, una gran majoria de la població.  

En resum, en el context d’emergència climàtica que vivim, aquest govern impulsa 

polítiques per a la transformació energètica amb la voluntat també de fer-hi front –hi 

torno perquè per nosaltres és extremadament important– a les desigualtats socials. 

Una cosa va estretament lligada amb l’altra. L’objectiu climàtic també ha de ser, o 

ha de servir aquest objectiu per no deixar ningú enrere. I com ho afrontem? Com 

afrontem des del Govern aquesta situació de crisi? D’entrada, i com ja he apuntat fa 

un moment, amb la convicció que la crisi energètica, la climàtica i la social, tenen 

una estreta relació. Si no les entenem així estarem errant el tret, no ens en sortirem, 

ens estarem, sens dubte, equivocant. En aquest sentit, el com produïm, com 

distribuïm i sobretot també, com consumim els productes i els serveis necessaris per 

viure, té, sens dubte, un impacte extremadament directe en el medi ambient i també 

en el manteniment del nostre model social.  

I en aquest context, i per posar un exemple, doncs, faré referència a tres aspectes 

fonamentals per afrontar l’impacte socioeconòmic i, evidentment, també l’escalada 

de preus, que ha fet augmentar, òbviament, el cost de vida i ens ha situat en aquesta 
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inflació. En primer lloc, la situació de crisi energètica ha suposat una concentració 

del domini de poder a les empreses de l’oligopoli. En aquest sentit, no ens cansarem 

de defensar la necessitat extrema d’una intervenció del mercat energètic per part de 

les institucions comunitàries i estatals. És a dir, també si tan preocupat està, doncs 

ajudi’ns o facin aquest clam també allà on pertoca.  

En segon lloc, i com ja va avançar el president Aragonès en la seva intervenció al 

debat de política general, el Govern posarà en marxa un escut social de 300 milions 

d’euros amb la finalitat d’ajudar la ciutadania i el teixit productiu a afrontar millor 

l’escalada de preus. Un pla de xoc que, entre d’altres, contempla també que les cent 

mil famílies més vulnerables del nostre país rebran l’augment del cinquanta per cent 

del bo social tèrmic aquest mateix any 2022. Això significa que rebran una ajuda 

directa d’entre 173 i 543 euros per fer front als augments de la factura de la llum i 

del gas. Protegint els més desfavorits es pretén, evidentment, evitar que aquesta 

tardor-hivern ningú passi fred per culpa de l’augment del preu de l’energia.  

Aquest escut també inclourà una partida de 67 milions, en aquest cas, important 

també per acompanyar les petites i mitjanes empreses del nostre país a emprendre 

projectes de transició energètica. La transició energètica l’hem de fer tots, els 

ciutadans i ciutadanes, l’administració i també la petita i la mitjana empresa, 

òbviament. I els hem d’acompanyar, els hem d’acompanyar a fomentar la retirada, 

per exemple, de les teulades d’amiant, a instal·lar en el seu lloc cobertes amb 

plaques solars destinades a l’autoconsum. En això també aquest pla de xoc hi està 

concernit. A subvencionar projectes de bioenergia, importantíssim; la biomassa juga 

un paper important, en parlàvem fa una estona. Però també tot el tema de les 

dejeccions ramaderes, dels purins, aquí tenim també molta feina per endavant a fer 

i molta que estem fent.  

En definitiva, doncs, ajudem també a reduir sis mesos el temps màxim per utilitzar 

projectes de plantes, com hem explicat en més d’una ocasió, i parcs d’energia 

elèctrica renovable inferiors a cinc megawatts, doncs que puguin començar a produir 

energia en menys d’un any. Crec que aquesta és una bona notícia. I etcètera. De 

fet, li podria explicar moltíssimes, moltíssimes més coses.  
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Si ens ha seguit, fa una estona també, amb el diputat Ferro, explicàvem que avui el 

Govern ha aprovat, aquest matí, l’energètica pública i també n’ha aprovat els seus 

estatuts, eh? I que, evidentment, el que ha de fer aquesta energètica és ser una eina 

extremadament important per a aquest país, sobretot per acompanyar la nostra 

ciutadania, seguint aquest model que nosaltres hem definit, que és aquest model 

català, aquest model distribuït, participat i de cohesió territorial.  

I acabo i ho faig repetint dues idees que penso… Bé, que jo crec que ningú s’hauria 

de qüestionar. Una, la crisi energètica té una estreta relació amb la crisi climàtica i 

ho discutim quan vostè vulgui. Nosaltres li afirmem, eh? Això és informació, 

diguéssim, eh? La crisi energètica té una relació directa amb la crisi climàtica.  

I la segona, és necessari que la transformació energètica, que la transformació 

verda, en definitiva, que la transició ecològica, que també la transició a les energies 

renovables, que tota aquesta transició, en definitiva, que hem de fer és 

extremadament important que sigui justa socialment. O el que és el mateix, aquest 

govern –tingui clar, senyor Garriga– que no deixarà ningú enrere en el seu afany per 

accelerar justament aquesta i totes les transicions que hàgim de fer com a país.  

Moltes gràcies.  

(Aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Moltes gràcies, consellera. Per la rèplica, té la paraula el diputat Joan Garriga. 

Joan Garriga Doménech 

Gràcies, consellera, gràcies per la seva resposta. Tengo que decir con pena que en 

verdad usted no me ha escuchado porque la ha distraído el diputado El Homrani, 

que supongo que era más importante lo que él le quería decir que la crisis energética 

y me ha contestado con generalidades ya preparadas, con mantras de la izquierda 

y de los progres. 

Y también le tengo que reconocer que a nosotros también nos hace especial ilusión 

estar en las antípodas de sus ideas porque machacan las empresas y machacan a 

los trabajadores de Cataluña. (Alguns aplaudiments.) Sobre sus soluciones, sigue 

profundizando en los errores que nos han llevado hasta aquí. Destrozan nuestra 
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soberanía energética con sus mantras, limitando la capacidad de explotación de 

nuestros recursos. O sea, ustedes machacan la producción nuclear de energía, la 

de las térmicas. Y todo lo fían a las renovables, que a nosotros nos apasiona y 

queremos potenciarlas, pero es que solo representan el ocho por ciento. Llevan años 

sin hacer nada con las energías renovables, porque su transición energética es 

como aquel que se quiere cambiar de ropa vieja por una nueva y se va sacando, 

pero no compra; acaba desnudo, acaba en pelotas, (alguns aplaudiments) que es 

como está nuestra energía, nuestra producción nacional, dependiendo un setenta 

por ciento de la energía exterior. (Alguns aplaudiments.)  

Siguen ahondando en la llamada fiscalidad verde, que no es otra cosa que un atraco 

verde a las familias y a las empresas y creando nuevos chiringuitos, como son la 

agencia de naturaleza catalana. Sangran a las eléctricas y las nucleares, por 

ejemplo, con una subida del impuesto en plena crisis, cuando las nucleares son más 

de un cincuenta por ciento de la generación de nuestra energía. Y siguen 

discriminando la actividad empresarial de nuestra región, fomentando sus delirios 

climáticos con impuestos. 

Pero luego callan con los productos que vienen de otros países que no han cumplido 

nada y no respetan nada a nuestro medio ambiente. Y eso es lo que le dijeron el 

otro día los jóvenes agricultores que le increparon. Escúchelos, porque realmente 

tienen un problema de competitividad con los extranjeros. Usted aquí les exige unas 

normas de respeto al medioambiente que nos parecen fantásticas y necesarias. 

Descargan impuestos, que no nos parece ni fantástico ni necesario, pero luego dejan 

que entren otros productos del extranjero que no han cumplido ni una cosa ni la otra. 

Eso se llama discriminar a los nacionales. (Alguns aplaudiments.)  

Sobre su anuncio de aumentar el cincuenta por ciento de la dotación del bono social, 

claro, es que nos parece ridículo, innecesario y vamos a hacer un poquito de historia, 

¿no? En junio de 2021, nuestro grupo parlamentario de VOX aquí en Cataluña 

presentó una propuesta para que se pagase el importe del año anterior, 

correspondiente al 2020, que se debería haber pagado el primer trimestre, máximo 

en marzo de 2020. Se debatió un junio, en la Comisión de Acción Climática llevado 

por nuestro diputado fantástico, Toni López, y todavía no se había pagado ese 
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importe en octubre, 118.000 familias catalanas esperando ese ingreso de esta ayuda 

que ustedes anuncian. ¿Cómo van a incrementar sobre cero? Incrementar sobre 

cero es cero. Ustedes dicen que ayudan y luego no lo 
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hacen. 

Empresa pública. No se trata de la titularidad, se trata de sus políticas energéticas. 

Da igual, quien las haga, el tema es la política energética. Plantear que pueda haber 

suficiente energía para poder mantener los costes de nuestras empresas y el 

bienestar de nuestras familias. Esa es la clave y no la titularidad. 

Respecto a los 300 millones de Aragonés que anuncia dentro del paquete de ayudas 

para familias, jóvenes y empresas. O sea, están ofreciendo lo mismo que nos cuesta 

TV3, la Corpo. ¿Eso es lo que ofrecen? O eso es mucho dinero, lo que nos cuesta 

la Corpo, o las ayudas que ustedes prometen son muy poquitas. (Alguns 

aplaudiments.) Aclárense. 

Señora consellera, piense en los catalanes y olvídense de sus obsesiones 

climáticas, que traen la ruina a nuestra querida región, y aborden con 

responsabilidad esta crisis social y económica derivada de esta crisis energética. No 

se escuden en guerras internacionales. 

Piense en los catalanes y olvídese de sus cordones antidemocráticos. Nosotros 

representamos… a 200.000 catalanes estamos representando en este Parlamento. 

Escuche nuestra voz, porque, al fin y al cabo, si nos hace caso y atiende nuestras 

súplicas de desobsesionarse por la soberanía energética y atender los intereses de 

los catalanes, de las empresas y de los trabajadores, nos irá muchísimo mejor. 

Ganaremos todos, acabaremos ganando todos y también su Gobierno. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 
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Doncs, tornem per a la rèplica. Té la paraula la consellera d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, la senyora Teresa Jordà. 

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

Moltes gràcies, senyor Garriga. Aniré molt ràpida, bàsicament, per fer cinc 

consideracions. La primera, miri, per a mantres, els seus. Que també un consell, i 

soc de les que no li agrada massa donar consells, eh?, però li dono de cor, i que no 

serveixi de precedent, canviïn els mantres ja, perquè s'estan fent molt però molt 

avorrits. En el seu idioma, molt cansinos. Tinguin-ho clar, aquesta és la primera 

consideració. 

La segona. Miri, també el millor que ens pot passar –suposo que individualment, a 

qualsevol dels diputats o consellers, que ara m’acompanya la consellera Ciuró, el 

conseller Giró– és estar a les antípodes de vostè. No en tingui cap mena de dubte. 

Al Govern, també, sense cap mena de dubte. 

Tercera constatació. Home, per a contradiccions, les seves. Aclareixin-se. Ara 

resulta... No li he enganxat bé el verb perquè m'ha costat entendre'l, però vaja, crec 

que no m'equivoco si han vingut a dir que vostès són uns dels, bé, amants, 

desfermants de les renovables. Doncs, benvinguts. Benvinguts. 

El problema és que aquest amor que ha després vostè aquí... Avui no hi té al senyor 

López, ah, sí que hi és. No ho sé. Al tanto, ho ha dit el seu companya d'escó. Aquest 

amor tan sincer per les renovables en un paradís de nuclears que també alhora 

defensen, diguéssim que ens hauran d'explicar si pot ser una mica millor. O no cal 

tampoc, eh? És a dir, tampoc estarem pendents de les seves explicacions. 

Els joves pagesos. Sí, els joves pagesos em van increpar en aquest sentit i els ben 

asseguro que en cap cas els joves pagesos, en aquest cas, d'Unió de Pagesos, 

d'una organització agrària, demanaven això que em diu vostè. El que demanaven és 

una cosa molt òbvia, que aquesta conselleria fem mans i mànigues per defensar-ho, 

i que vull entendre que la majoria de la cambra també, que és poder-se guanyar la 

vida dignament. Això és el que demanaven. Això és el que demanaven. I això passa, 

entre altres coses, també, perquè puguin percebre els preus d'allò que fan amb 

estima i amb amor, que és treballar la terra, puguin percebre-ho per sobre els peus 

de cost, eh?, del que els hi costa fer això, davant una situació, també, d'una 
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emergència –com hem apuntat al llarg d'aquesta interpel·lació–, doncs, important 

també pels costos que representa en les seves explotacions. 

I, per últim... Bé, és clar, que vostès ens parlin a nosaltres d’obsessionats, miri, o 

d’histèrics verds o de la religió verda o... Nosaltres estem aquí, entre altres coses, i 

una servidora, per empènyer al costat del Parlament i dels grups parlamentaris, per 

empènyer perquè es porti a aquest país la transició verda de la millor manera, feta 

amb justícia social. 

Li he explicat abans en la meva intervenció, malgrat que vostè em deia que no l'he 

escoltat. Sí, sí, l'he escoltat, perquè, de fet, repeteix el que repeteix sempre, com un 

mantra, que ja li torno a dir que miri de variar-lo una mica, perquè, home, es farà una 

mica més divertit tot plegat, si és que pot tenir alguna cosa divertida escoltar-los a 

vostès des del faristol, vale? 

És a dir, que a nosaltres ens diguin hiperventilats, doncs, home, deixi’m dir-li que si 

algun hiperventilat hi ha aquí en aquest sentit, doncs, és vostè i el seu grup 

parlamentari. Sobretot, antidemocràtics també. 

I, per últim, deixi'm donar-li un segon consell, que faria bé també d'atendre’l. Deixin 

de jugar, deixin de jugar amb les persones, deixin de jugar en moments difícils amb 

proclames banals i simplistes, perquè ens hi estem jugant molt. I és evident que hi 

ha una desafecció entre la ciutadania i la classe política i ve d'enrere. Ve d'enrere, 

eh?, evidentment. I a vegades entre uns i altres hi ajuden poc. Però li ben asseguro 

que vostès hi ajuden molt poc. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments.)  

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Gràcies, consellera. 

 

 


