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La piulada de Begoña Floria que ha
acabat rebotant en forma de
clatellot
Ernest Benach ha obert un fil per respondre a les paraules de la portaveu del
govern municipal de l'Ajuntament de Tarragona

La consellera Begoña Floria mirant el seu telèfon abans d'una roda de premsa, en una imatge d'arxiu |
Jonathan Oca

La portaveu del govern municipal de l'Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, ha fet una
piulada aquest matí comentant una informació de la Vanguardia. La socialista ha opinat sobre el
contingut de la notícia, que deia que Ernest Benach podria ser el pròxim president del Port de
Tarragona. Sobre això, ha dit que esperava que no es produís perquè "seria molt mala notícia per
Tarragona" i ha afegit que "des que tinc memòria, el president sempre ha sigut de la ciutat".

Espero que això es recondueixi. Des que tinc memòria, el president del @PortdeTarragona
(https://twitter.com/PortdeTarragona?ref_src=twsrc%5Etfw) sempre ha sigut de la ciutat. Amb tot
el respecte per l'Ernest, a qui aprecio, seria molt mala notícia per #Tarragona
(https://twitter.com/hashtag/Tarragona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/bPzPMYD9MX (https://t.co/bPzPMYD9MX)
? Bego Floria (@begofloria) 5 de junio de 2018
(https://twitter.com/begofloria/status/1003904054253309952?ref_src=twsrc%5Etfw)
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Ernest Benach, expresident del Parlament de Catalunya, no ha tardat a respondre i ho ha fet
amb un "fil". El republicà no s'ha mossegat la llengua i amb molt estil li ha etzibat més d'un calbot,
a través de la xarxa, és clar. Cal recordar, però, que el mateix Benach va desmentir aquesta
informació al Més324.

Estimada @begofloria (https://twitter.com/begofloria?ref_src=twsrc%5Etfw) Consell d'amic, no
facis cas de rumors. I menys si aquests no estan contrastats, com és el cas que ens ocupa.
Llavors si t'ho creus i ho dones per bo pots fer el ridícul. I sap greu. T'ho dic de tot cor. Obro fil 1)
https://t.co/NLaFZ2ZeAB (https://t.co/NLaFZ2ZeAB)
? Ernest Benach ? (@ebenach) 5 de junio de 2018
(https://twitter.com/ebenach/status/1003924007182364672?ref_src=twsrc%5Etfw)
El de Reus li dit que "mai ha estat damunt la taula ni el càrrec ni cap nom":

Segur q saps q els Ports depenen de l'Estat, els nomena la Generalitat però que l'adscripció seria a
Territori i Sostenibilitat, i aquest és un departament que té un conseller de JuntsxCat/PdCat. Res
a veure amb ERC. Mai ha estat damunt la taula ni el càrrec ni cap nom. Mai. 2)
? Ernest Benach ? (@ebenach) 5 de junio de 2018
(https://twitter.com/ebenach/status/1003924010009231360?ref_src=twsrc%5Etfw)
Després, Benach ha estat molt clar i li ha dit a Floria que no cal que pateixi que ell no serà el
president del Port i li ha recomanat un parell de coses perquè el territori pugui avançar:

Un cop ha quedat clar que no hi ha cap risc, no cal que pateixis, només dues observacions. La
1a, el territori només avançarà quan superem aquestes manies absurdes de si ets d'aquí o d'allà, les
patètiques batalles de campanar en què tots som culpables i tant de mal ens fan. 3)
? Ernest Benach ? (@ebenach) 5 de junio de 2018
(https://twitter.com/ebenach/status/1003924011426942977?ref_src=twsrc%5Etfw)

I la 2a, repassa la llista de directors del Port que potser en trobaràs algun de Constantí, p.ex. Per
cert, quan vulguis, disposat a debatre el futur de la Catalunya Nova, més enllà de les batalles de
campanar, això sí. Hi ha tants àmbits on es podria avançar i molt...
Abraçada!
? Ernest Benach ? (@ebenach) 5 de junio de 2018
(https://twitter.com/ebenach/status/1003924012710457345?ref_src=twsrc%5Etfw)
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