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1 JNF: (... 1.53) gràcies senyor president_ 
2 (. 0.21) no fa gaires dies_ 
3 (. 0.23) a Sallent_ 
4 (.. 0.65) vostè va fer servir_ 
5 (.. 0.51) diguem-ne_ 
6 un argument_ 
7 (. 0.11) antipàtic_ 
8 (.. 0.60) per intentar reclamar_ 
9 més simpatia_ 
10 per Catalunya\ 
11 (.. 0.74) què ha fet fins ara_ 
12 (.. 0.51) què pensa fer a partir d’ara_ 
13 (.. 0.39) amb les seves responsabilitats institucionals_ 
14 (.. 0.32) per conseguir_ 
15 aquesta major_ 
16 (.. 0.32) dosis_ 
17 de simpatia\ 
18 JRC: (... 2.41) (con)testar la pregunta_ 
19 té la paraula_ 
20 el molt honorable senyor president\ 
21 JPP: (... 1.34) bé_ 
22 {(??) després} d’aquesta:_ 
23 fet que vostè diu de Sallent_ 
24 el que vaig fer d’una manera immediata_ 
25 l’endemà al dematí a primera hora_ 
26 (INH) 
27 é:s_ 
28 e:_ 
29 telefonar_ 
30 concretament al lehendakari_ 
31 i an el_ 
32 (INH) 
33 i an el senyor Arzalluz_ 
34 i:_ 
35 di’ls-hi_ 
36 que lamentava el que havia passat_ 
37 i que òbviament_ 
38 doncs_ 
39 (INH) 
40 e:_ 
41 no volia:_ 
42 de cap manera_ 
43 (INH) 
44 {(AC) en fi_ 
45 que volia que quedés clar_} 
46 que aquesta_ 
47 no era_ 
48 la meva intenció_ 
49 (INH) 
50 si és que en això es podia entendre_ 
51 que hi havia_ 
52 (INH) 
53 res que pogués ser ofensiu per ells\ 
54 crec que:_ 
55 em vaig excusar_ 
56 (INH) 
57 rapidíssimament_ 
58 cosa que tampoc és tan freqüent en política_ 
59 (INH) 
60 i ho vaig fer_ 
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61 a {(F) qui crec} que ho havia de fer_ 
62 concretament_ 
63 (INH) 
64 que eren els màxims representants_ 
65 almenys pel que fa al lehendakari_ 
66 (INH) 
67 del poble basc\ 


