
NÚMERO 4507

FINS A UN 30% D’ESTALVI  
PER ALS SUBSCRIPTORS  

DE PAPER

1,70 EUROS

DIVENDRES 
12 DE MAIG DEL 2023

NATZA  
FARRÉ

40

periodista

El pitjor i el millor de les 
promeses electorals és que 

si no es compleixen no 
passa res. I a vegades, si  
es compleixen, tampoc

SUBSCRIPCIONS.ARA.CAT

DIARI EUROPEU  
DE L’ANY

10.000 € 
A L’OBRA GUANYADORA 

PREMI ARA DE CÒMIC 
EN CATALÀ

TOTS ELS DETALLS A 
PREMICOMIC.ARA.CAT

Lleuger avantatge de 
Colau en la campanya 

més disputada

P 04-10

QUADERN ELECTORAL

Ayuso frega la majoria absoluta a Madrid

ADA COLAU 
 BComú

JAUME COLLBONI 
 PSC

XAVIER TRIAS 
 Junts 

ERNEST MARAGALL 
 ERC

ENQUESTA DEL CIS 
La candidata de Barcelona en Comú s’allunya de Collboni,  
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Ajuntament de Barcelona

Quadern electoral

Colau parteix  
amb avantatge en la 
cursa més disputada
El CIS situa l’alcaldessa per davant de Collboni, Trias i 
Maragall just abans de l’inici de la campanya electoral

es dirimeix la gran batalla d’aques-
tes eleccions. En l’àmbit català, per-
què passi el que passi a la resta del 
país la lectura que els partits faran 
la nit del 28 de maig dependrà en bo-
na part del resultat del cap i casal. 
En l’àmbit estatal, perquè per al 
PSOE guanyar la capital catalana 
seria un trumfo a lluir en una nit 
electoral que –tot i l’optimisme an-
tropològic de José Félix Tezanos– 
podria ser agredolça en algunes co-
munitats autònomes. D’aquí que 
ahir tothom estigués molt pendent 
del CIS i que els partits donin la mà-
xima importància a la campanya 
que ha començat aquesta mitjanit. 

El paper dels indecisos 
Amb un resultat tan ajustat com el 
que es preveu i una bossa d’indeci-
sos que el CIS situa en el 28%, els 
pròxims quinze dies poden decan-
tar la balança. Per primer cop en 
molt de temps, a més, ni el Procés ni 
la pandèmia semblen cridats a mo-
nopolitzar la conversa i això obre la 
porta a l’aparició de debats impre-
vistos com el dels okupes, que la 
dreta espanyolista ha situat en pri-
mera pàgina originant un conflicte 
a la Bonanova que fins aleshores els 
mateixos veïns admeten que no 
existia. De moment, ahir l’atenció 
mediàtica es repartia entre els actes 
d’inici de campanya i les manifesta-
cions als carrers de la zona alta de la 
capital catalana. Una dinàmica que 
anirà a més, perquè Vox, Cs i Va-
lents corren el risc de quedar fora de 
l’Ajuntament –així ho preveia ahir 
també el CIS– i necessiten mobilit-

No només la dreta espanyola va carregar ahir contra les llistes d’EH Bildu, que incoporen fins 
a set persones condemnades per assassinats d’ETA. El PSOE va expressar ahir que no li agra-
den aquestes candidatures, i per al PNB demostren que al partit abertzale “li queda molt ca-
mí per recórrer”. Tot i la deslegitimació del que representa Bildu, el PP inclou de número 3 
al municipi de Güeñes (Biscaia) a José Manuel Gómez Ruiz, exregidor d’aquest partit.  

CRÍTIQUES A EH BILDU PER HAVER INCLÒS  
CONDEMNATS PER ETA A LES SEVES LLISTES

Els candidats amb 
representació a 
l’Ajuntament brindant 
uns dies abans de 
començar la campanya. 
PERE VIRGILI

Pot semblar un tòpic quan 
comença una campanya 
electoral, però les 
d’aquest 28-M a Barcelo-
na seran unes de les elec-

cions més disputades dels últims 
anys, amb fins a quatre candidats 
–Ada Colau, Jaume Collboni, Xavi-
er Trias i Ernest Maragall– amb op-
cions de victòria d’acord amb les di-
ferents enquestes per a tots els gus-
tos que s’han publicat darrerament. 
A poques hores de l’enganxada de 
cartells, però, el Centre d’Investiga-
cions Sociològiques (CIS) va donar 
ahir una empenta a Colau i Collbo-
ni. Segons l’ens demoscòpic estatal, 
la candidata dels comuns arrenca la 
cursa amb avantatge –entre 11 i 13 
regidors i un 24,8% d’estimació de 
vot– sobre el candidat del PSC –10-
12 i el 22,5%–, i tots dos aconseguei-
xen desmarcar-se una mica dels 
seus perseguidors, ja que Trias se si-
tua tercer, amb 8-9 regidors i una 
estimació de vot del 17,3%, i Ernest 
Maragall quart, amb 6-7 i el 13,2%. 
El PP també entraria a l’Ajunta-
ment amb entre 2 i 3 regidors i un 
7% del vot, mentre que la CUP, Ciu-
tadans i Vox en quedarien fora. 

Tot i que el Principat està ple de 
pugnes transcendents i durant 
aquests dies seran notícia ciutats 
com Badalona, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Cugat, Lleida, Tar-
ragona o Girona, és a Barcelona on 

BARCELONA 
 

GERARD PRUNA
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zar els seus, mentre que el PP –a qui 
Tezanos sí que dona representació– 
ha d’intentar no patir fuites de vot  
cap a aquests altres partits. La divi-
sió de la dreta és una de les claus a 
seguir en aquestes eleccions, ja que 
un percentatge força alt del vot –un 
7,8% segons el CIS– podria quedar-
se sense representació. 

Els pactes, la clau 
Un dels eixos de la campanya serà, 
ben segur, els pactes postelectorals. 
El trasbals que va suposar l’opera-
ció Manuel Valls ara fa quatre anys 
–va donar suport a Colau per impe-
dir que Maragall fos alcalde– està 
molt present en els debats i les tra-
vesses aquests dies, en què s’analit-
za tota possibilitat d’acord per re-
mota que sembli. Amb els resultats 
que brinda el CIS, repetint l’actual 
govern de coalició entre els comuns 
i el PSC n’hi hauria prou per arribar 
a la majoria absoluta, però aquest 
dimecres, durant el debat de RTVE, 
Collboni va afirmar que calia obrir 
una nova etapa sense Colau al cap-
davant. Per explorar-la, el candidat 
socialista hauria de buscar un pacte 
com a mínim amb Xavier Trias, tot 
i que molt probablement hauria de 

buscar un tercer actor perquè la su-
ma únicament del PSC i Junts no-
més seria suficient si els dos partits 
obtinguessin els resultats que els 
dona la part alta de les seves forqui-
lles (12 i 9, respectivament). És aquí 
on podrien ser decisius els regidors 
de Daniel Sirera, que podrien su-
mar-se als dels socialistes i als de 
Junts per fer un front anti-Colau. 
Un acord entre comuns i Esquerra, 
en canvi, seria insuficient, perquè 
fins i tot en la part alta de la forqui-
lla es quedarien a un regidor dels 21 
que marquen la majoria absoluta. 

Per arribar a aquesta discussió, 
però, caldrà superar abans el 
compte enrere fins al 28 de maig. 
Quinze dies de campanya, una jor-
nada de reflexió i una nit electoral 
que encara poden fer girar com un 
mitjó l’escenari que avui dibuixen 
les enquestes. Ho intentaran Coll-
boni, Trias i Maragall, que no re-
nuncien a atrapar una Colau que, 
impulsada pel tots contra ella que 
ha dominat la precampanya, ha ar-
ribat al tret de sortida de la campa-
nya amb un avantatge que, en una 
cursa tan disputada, pot acabar 
sent determinant.e

L’enquesta del CIS per a Barcelona con-
firma la tendència apuntada ja per l’ARA 
que Ada Colau està sortint reforçada de la 
campanya anticolauista desfermada per 
l’establishment i serà una rival difícil de 
batre per a la resta de candidats.  

Fa quatre anys el CIS va clavar bas-
tant el resultat, tot i  que va dir que Co-
lau guanyaria per una dècima Maragall 
i al final va ser aquest darrer el que es 
va imposar per mig punt. En canvi, va 
derrapar amb Madrid. Sis mesos des-
prés la va encertar a les generals del 10-N. 

Però després va naufragar amb Castella 
i Lleó i Andalusia. El CIS de José Félix 
Tezanos arriba amb la credibilitat toca-
da a aquestes eleccions, en què pronos-
tica uns resultats que enfonsarien la 
cursa de Feijóo cap a la Moncloa. Si el 
PP només és capaç d’arrabassar-li la 
Rioja i Cantàbria al PSOE, el relat de 
l’onada de canvi no s’aguantarà de cap 
manera. I si a sobre els populars han de 
pactar amb Vox a Madrid i a Múrcia, el 
líder gallec arribarà a les generals amb 
plom a les ales. 

L’altre debat interessant és si un pro-
nòstic tan triomfalista per als socialistes 
(especialment rellevant és la victòria acla-
paradora de l’esquerra al País Valencià, que 
cap altra enquesta preveu) mobilitza o des-
mobilitza l’electorat progressista. Només 
Barcelona, que al PSOE tenien coll avall 
que guanyarien abans que el factor Trias ho 
distorsionés tot, sembla resistir-se a algú 
tan optimista com Tezanos. Sánchez i Fei-
jóo s’hi jugaran molt la nit electoral, però 
també el director del CIS, que hi aposta el 
poc crèdit que encara li queda.

EL BITLLET
El 28-M se la 
juguen Sánchez, 
Feijóo... i també 
Tezanos

El tramvia sobre la teulada  
de zinc calenta

de joc, una altra manera de fer, i fa 
una mica de por. De sobte hi arriba 
la Blanche, que vol exercir de ger-
mana gran de la traumatitzada Ste-
lla. La Blanche pretén viure en 
aquesta casa; més que res, perquè ja 
no té casa enlloc. Així que la Stella 
ha d’escollir entre la Blanche i el Ko-
walski. La Blanche té un passat fosc; 
hi ha una corrupció de família. Ai-
xò ho sap el Kowalski i l’hi refrega 
a la Stella. El nostre Kowalski no 
sent res per la Blanche, però mai ha 
sabut plantar cara a les seves pre-
tensions. Sembla respecte demo-
cràtic, però ¿els aires de superiori-
tat de les velles dames del sud s’ho 
mereixen? 

És ara quan el corpulent Mitch 
entra en acció. El Mitch és el veri-
table germà gran de la Stella, però va 

Imatge d’un 
ciutadà 
esperant a 
l’estació del 
tramvia de 
Barcelona, a 
l’avinguda 
Diagonal.  
FRANCESC MELCION 

 

 

Hi ha un Ikea verbal que estandarditza tots els discursos dels candidats

Amb el tema del tramvia 
penso en Tennessee Wi-
lliams. Barcelona és, pe-
rò, una ciutat amb desig i 
sense tramvia. Què de-

sitja Barcelona? Ni idea. Ara que 
s’inaugura la campanya per a les 
municipals, he pensat que podria 
sentir dir alguna cosa sobre això. 
Però fa dies que han començat a ma-
nifestar-se els candidats, i tots par-
len igual. No és que diguin el mateix, 
ni pensin de la mateixa manera, i 
encara menys que vulguin fer les 
mateixes coses, és que fan servir el 
mateix llenguatge. Ja fa anys que ca-
da cop que hi ha un debat he de lle-
gir després els diaris per assaben-
tar-me del que han dit. Sembla que 
els polítics tinguin por d’expressar-
se amb paraules que no siguin de 
consens, de manera que no es dife-
rencia el que diu cadascú. Fan servir 
paraules marca blanca. La gent, pe-
rò, és el que diu. La manera de par-
lar fa autèntica la gent. No es pot dir 
la veritat si no es parla amb paraules 
de veritat. Hi ha un Ikea verbal que 
estandarditza els discursos.  

Igual que en Un tramvia anome-
nat Desig, a l’edifici de l’Ajuntament 
(un casalot decadent d’una ciutat 
que va ser esplendorosa; parlo de 
Nova Orleans) hi conviu una pare-
lla, dos partits. Els agradaria fer 
creure que ho porten bé, però sobre-
viuen amb desencís i necessitat mu-
tus, i mana la rutina.  

El ball de les parelles 
Sobreviure és viure a mitges. Di-
guem-li a aquesta parella Stella i 
Kowalski, com a l’obra de teatre. La 
Stella accepta el Kowalski (compar-
tir votants és com compartir llit), 
encara que viuria millor sense ell. 
Fins i tot, li agradaria que marxés. 
La Stella és una versió refinada del 
que el Kowalski representa. Té més 
genealogia la Stella. Prové d’una fa-
mília més bona. El Kowalski ha vin-
gut del carrer. Té unes altres regles 

Crònica

BARCELONA

JAVIER PÉREZ 
ANDÚJAR

DAVID MIRÓ 
DELEGAT A MADRID

deixar la família i ha conviscut 
molts anys amb la superba Blanche 
en una casa més gran. Sap, tot i això, 
que en aquesta ocasió no es pot per-
metre viure amb la Blanche. Si ho fa, 
mai no podria fer res més sense ella. 
Així, fa veure que a la vida no li cal 
ningú.  

Tots quatre van plorant per les 
cantonades dient que troben molt a 
faltar Tennessee Williams, encara 
que ell ja no s’enrecorda de res, per-
què s’ha convertit en un mite, igual 
que la seva creació, Barcelona. 

Avui, però, Barcelona viu a mit-
ges. El tramvia n’és un símbol. Sem-
bla que en tingui dos, l’un cap al 
nord i l’altre cap al sud, però el re-
sum és que no en té cap. Si més no, 
a l’obra de teatre hi havia un tram-
via que passava.e

Operació 
La dreta espanyolista fa dels 
okupes un dels primers temes 
de debat de la campanya
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Els partits tornen a mesurar forces 
després de dos anys d’armistici

Si la política catalana fos un es-
port, es podria dir que en els 
darrers anys Esquerra s’ha 
convertit en un equip acostu-
mat a aixecar títols, després 

de dècades amb un paper secundari en 
què fins i tot patia per no perdre la cate-
goria. Per als republicans, aquestes 
eleccions municipals suposen el repte 
d’allargar aquest cicle electoral dolç i 
repetir la victòria en vots i regidors que 
van aconseguir fa quatre anys. La gran 
semblança amb llavors és que ERC s’ha 
consolidat com una organització mus-
culada, capaç de guanyar alcaldies tant 
a l’interior del país com a les àrees me-
tropolitanes. La gran diferència són les 
sensacions amb què arriba a la batalla 
més important de totes: la de Barcelo-
na. El 2019 es percebia un Ernest Ma-
ragall cavalcant l’onada bona i en dispo-
sició de guanyar-li l’alcaldia a Ada Co-
lau. Ara, en canvi, les enquestes l’allu-
nyen de la victòria. I no només això: 
ERC tampoc té garantit conservar du-
es de les joies de la corona, Tarragona 
i Lleida.   

Amb aquestes perspectives agredol-
ces, Esquerra va obrir ahir campanya 
des del barri de la Ribera de Barcelona 
carregant contra la “sociovergència”, és 
a dir, contra el PSC i Junts, que perce-
ben com els dos rivals a batre no només 
en aquestes eleccions, sinó també en les 
que no tardaran a arribar, com les espa-
nyoles –a finals d’any– o les catalanes 
–més endavant–. I tant el president de 
la Generalitat, Pere Aragonès, com el 
del partit, Oriol Junqueras, van comen-

çar ahir posant el llistó dels retrets ben 
alt. Especialment Junqueras, que va 
acusar la llista de Junts a Barcelona 
d’estar “farcida d’aquells que el 2017 
van abandonar el Govern i el poble de 
Catalunya per no assumir la responsa-
bilitat de l’1-O”. Un dard directe a la nú-
mero dos de Trias, l’exconsellera Neus 
Munté, que va deixar el Govern l’estiu 
abans del referèndum. La lectura és que 
ERC, amb Junts fora de l’executiu, se 
sent més lliure que mai per carregar 
contra el partit de Laura Borràs i que, si 
les enquestes no són del tot favorables 
a Barcelona, caldrà anar al xoc sense 
manies. 

Però les eleccions no només són a la 
capital catalana, i un dels reptes que 
s’ha fixat el partit es seguir erosionant 
el poder del PSC a l’àrea metropolitana, 
un objectiu aquest cop més complicat 
perquè el partit de Salvador Illa acudeix 
a la cita més fort que fa quatre anys. És 
per això que els republicans també po-
saran a la diana els socialistes, com es 
va encarregar d’escenificar Aragonès, 
que va acusar el PSC de voler “sotme-
tre” tot el que toca “a la Moncloa”. En la 
campanya d’ERC també hi serà molt 
present com se’ls va escapar l’alcaldia 
de Barcelona fa quatre anys pels vots 
que Manuel Valls va donar a Ada Colau. 
Un “pacte de la vergonya” que ara volen 
explotar per recuperar el terreny per-
dut a les enquestes. Serà la primera 
campanya des que Junqueras va sortir 
de la presó i ahir va donar mostres de 
voler-la jugar a fons i des del minut u: 
“Per fi una campanya electoral”.e

QUIM BERTOMEU / NÚRIA ORRIOLS / ANNA MASCARÓ / MARIA ORTEGA / XAVI TEDÓ j BARCELONA

Catalunya torna a estar en campanya després de més de dos anys sense eleccions, un període 
inusualment llarg en temps de Procés. Sobre el paper estan en joc 947 alcaldies, però si mirem més 

enllà, aquesta és la primera parada d’un cicle electoral que inclourà unes eleccions espanyoles i 
unes altres al Parlament. I ningú vol fallar en la primera partida. ERC buscarà reeditar la 

victòria del 2019 i PSC i Junts prendre-li el lloc. Barcelona tornarà a ser l’epicentre de la batalla. 

ERC: el repte de tornar a guanyar i 
desmentir el mal auguri de Barcelona

DANI RÍOS

En les últimes eleccions muni-
cipals Junts va viure una nit 
agredolça: l’expresident Car-
les Puigdemont va arrasar a 
les europees, però el partit va 

patir una davallada a les locals. Va que-
dar tercera força en vots per darrere 
d’ERC i el PSC (i segona en regidors 
després dels republicans) i a Barcelona 
va caure fins a la cinquena força, només 
amb cinc electes. Ara, en canvi, la capi-
tal catalana s’ha convertit en l’esperan-
ça blanca de Junts. Amb el pas al cos-
tat d’Elsa Artadi, l’exalcalde Xavier Tri-
as ha augmentat les expectatives de 
l’espai postconvergent fins al punt 
d’optar a l’alcaldia. Una victòria a Bar-
celona que, si s’aconseguís, actuaria 
com a revulsiu després d’haver sortit 
del Govern i que també tindria efectes 
interns: Trias ha intentat reunificar 
l’espai –ahir van coincidir per primer 
cop des del 2020 en un acte electoral els 
expresidents Artur Mas i Carles Puig-
demont (a distància)– i parla oberta-
ment de pactar amb ERC, però també 
amb el PSC. Un discurs pragmàtic que 
genera tensió amb els afins a Laura 
Borràs.  

Aquestes discrepàncies, però, ahir 
van quedar arraconades en el  tret de 
sortida de la campanya al Mercat dels 
Encants de la capital: ningú va sortir del 
guió i tots els primers espases van fer 
pinya amb el candidat, que va demanar 
una “majoria incontestable” per des-
bancar Ada Colau. I és que, un cop fo-
ra de la Generalitat, ampliar poder ins-
titucional i assolir Barcelona es dibui-

xa com una fita clau perquè Junts es 
mantingui en la pole position de cara el 
proper cicle electoral. L’objectiu de 
Junts és ser primera força en regidors 
i conquerir alcaldies que, juntament 
amb un bon resultat a la capital, els do-
nin un relat guanyador la nit electoral. 
En aquest sentit, serà clau tornar a gua-
nyar a Girona i pujar a Lleida; mantenir 
capitals com Igualada, Valls, Banyoles, 
Tortosa, Vic o Reus, i governar allà on, 
tot i quedar primera força el 2019, va 
quedar a l’oposició: Sant Cugat o Figue-
res. “Aquest cop no ens tornarà a pas-
sar”, diuen des de Junts, que així deixen 
entreveure que la “prioritat” serà go-
vernar, ja sigui amb ERC o el PSC.  

La fragmentació  
El principal repte de Junts pel 28-M era 
captar els alcaldes del PDECat que no 
van fer el pas al partit el 2020 i evitar 
així  la divisió del vot que es va produir 
en els darrers comicis al Parlament. Ho 
ha aconseguit en la majoria de llocs –
Igualada n’és un exemple–, però no a tot 
arreu: els de David Bonvehí presentaran 
181 llistes –Junts 728– i en aquestes lo-
calitats s’enfrontaran, com passarà a 
Sant Cugat, Mollerussa o Puigcerdà. 
D’altra banda, l’àrea metropolitana se-
gueix sent l’assignatura pendent: el 
2019 Junts va desaparèixer de les grans 
ciutats de l’àrea metropolitana, ja que 
no van obtenir representació a Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Be-
sòs, l’Hospitalet de Llobregat i tampoc 
a Cornellà de Llobregat. El seu  objectiu 
ara és treure-hi representació.e

Junts es juga al 28-M recuperar 
múscul després de sortir del Govern

PERE TORDERA
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Optimisme màxim a les files 
dels comuns en l’arrencada 
d’una campanya que confi-
en que donarà el tercer 
mandat a Ada Colau en el 

que és el seu bastió: Barcelona. L’actu-
al alcaldessa hi arriba esperonada pels 
resultats de l’últim baròmetre del CIS, 
que la situen guanyant les eleccions i 
obtenint entre 11 i 13 regidors. Uns re-
sultats que s’alineen amb els càlculs que 
ja fa unes setmanes que mouen des del 
partit, convençuts que milloraran els 
guarismes de fa quatre anys, quan van 
obtenir deu regidors i van quedar se-
gons a menys de 5.000 vots d’ERC. El 
que va passar després, amb el pacte amb 
el PSC i el vots de Valls investint Colau, 
ja forma part de la història de l’Ajunta-
ment i torna a aparèixer en tots els de-
bats electorals. Els comuns confien que 
el 28-M es confirmarà la remuntada que 
recullen les últimes enquestes i que 
l’antagonisme amb Xavier Trias (Junts) 
acabarà beneficiant l’actual alcaldessa, 
que, tot i el desgast de vuit anys de go-
vern –amb l’extra d’expectatives gene-
rades d’entrada–, sortirà més ben pa-
rada de les urnes que el 2019. L’acte ini-
cial en format festa a la sala La Paloma 
traspuava ahir aquest optimisme. 

El principal argument dels de Colau 
durant la campanya serà repetir que te-
nen model de ciutat, que fa vuit anys 
que van començar una transformació 
i que ara tenen molt clar cap on conti-
nuar-la. I això, esclar, és més fàcil i més 
vistós si tens un antagonista amb qui 

contrastar-ho. Colau va arribar a l’al-
caldia, el 2015, presentant-se com el 
contrari del que defensava el llavors al-
calde Xavier Trias, i ara recupera 
aquesta idea de pols oposats per posar 
en valor la seva obra de govern. Insis-
teix, doncs, en la idea que Trias va do-
nar “barra lliure” al turisme i l’especu-
lació i que en els últims anys s’han tan-
cat milers de pisos turístics i s’han re-
butjat projectes que es considera que 
no tenien valor per a la ciutat. Per això 
ara –defensen– és el moment d’accele-
rar plans com els nous eixos verds o la 
connexió del tramvia que l’antagonista 
vol aturar i que altres partits, com el 
PSC (encara soci de govern), han refre-
dat. Si es tracta de lluir obres fetes (o en 
marxa) en tenen a cabassos i també fan 
gala d’indicadors com ser la ciutat de 
l’Estat amb més despesa social per ha-
bitant. “Obras son amores”, repeteix 
Colau aquests dies. “La transformació 
ja es pot tocar”, va dir ahir, abans de si-
tuar els comuns com l’única garantia 
d’un govern progressista i recelar d’un 
possible pacte entre el PSC i Trias.  

Barcelona és el gran objectiu de l’es-
pai dels comuns, que intentarà retenir 
16 alcaldies.  Colau tindrà al seu costat 
la vicepresidenta del govern espanyol 
i líder de Sumar, Yolanda Díaz, que par-
ticiparà en fins a tres actes. La candida-
ta de Barcelona participarà, també, en 
la paella de simpatitzants que s’orga-
nitza al Prat de Llobregat, municipi on 
les enquestes situen el partit revalidant 
l’alcaldia i millorant resultats. e

Els comuns ho fien tot a assolir 
el tercer mandat de Colau

PERE VIRGILI

El primer secretari del PSC, 
Salvador Illa, té molt clar 
que no s’ha de dir blat fins 
que sigui al sac i ben lligat, i 
així ho trasllada als quadres 

del partit sempre que en té ocasió. Pe-
rò ahir va fer una excepció: “Guanya-
rem a Catalunya i a Barcelona!”  Perquè 
el que es respira al partit socialista en 
aquesta campanya és optimisme. Les 
eleccions del 14-F, marcades per la pan-
dèmia, van deixar enrere el monopoli 
del Procés als debats i les va guanyar el 
PSC. Ara aspiren a fer de les municipals 
un pas més cap a la Generalitat: i la 
gambada pot ser més gran o més peti-
ta en funció dels resultats que obtin-
guin, en nombre absolut de vots, a les 
capitals de demarcació i, especialment, 
a Barcelona.  

El PSC s’ha proposat abanderar el 
“seny” ara que interpreten que torna a 
estar en voga. Els socialistes volen ofe-
rir capacitat de gestió i d’arribar a pac-
tes en l’era de la fragmentació política. 
Per això, Illa va oferir ahir “ordre” i “en-
dreça” a les institucions. Un reflex 
d’aquesta aposta són les seves llistes: 
amb alguna excepció –com la de Rubén 
Viñuales, fitxat de Cs, a Tarragona–, op-
ten pel conservadorisme amb aquells 
lideratges que ja governen i la promo-
ció dels seus quadres interns. Tenen 
confiança en obtenir bons resultats a 
l’àrea metropolitana, on ja compten 
amb bastions com el de Núria Marín a 
l’Hospitalet, Núria Parlon a Santa Co-

loma de Gramenet o Antoni Balmón a 
Cornellà de Llobregat. Tindran algunes 
dificultats a Badalona –on el PP de Xa-
vier García Albiol està fort– i el Prat de 
Llobregat, on governen els comuns i 
l’oposició a l’ampliació de l’aeroport 
–que el PSC va reivindicar en les nego-
ciacions de pressupostos– és àmplia. 
Fèlix Larrossa competirà amb ERC per 
conquerir Lleida mentre que la candi-
data per Girona, Sílvia Paneque, inten-
tarà ser la força més votada, encara que 
sap que tindrà dificultats per governar. 

Barcelona, la joia de la corona 
Barcelona, però, és la joia de la corona. 
El partit sencer s’hi ha bolcat, i també 
el PSOE i el govern espanyol: Pedro 
Sánchez tancarà la campanya en aques-
ta ciutat, i fins a deu ministres –ahir va 
ser el torn de María Jesús Montero– 
acompanyaran el candidat Jaume Coll-
boni en la seva cursa. Amb tot, els so-
cialistes són conscients que l’alcaldia 
està molt disputada i hauran de compe-
tir amb JxCat i ERC per arrencar-la de 
les mans d’Ada Colau. Collboni ha bus-
cat distanciar-se de l’actual govern fins 
al punt d’haver deixat el consistori per 
poder-se centrar en la campanya. Vol 
ser l’opció, també, de l’anticolauisme.  
“Passarem pàgina definitivament al 
Procés i a la decepció”, va prometre ahir 
des del Carmel. Paradoxalment, busca-
rà emmirallar-se en la gestió del govern 
espanyol, encara que també governi 
amb Unides Podem.e

PSC: seguir fent camí cap a la 
Generalitat en l’era del post-Procés

CRISTINA CALDERER

Després de la patacada de fa qua-
tre anys, quan va perdre 50 regi-
dors i la representació a Barce-

lona o Lleida, la CUP s’aferra als bons 
resultats que va obtenir a les 
darreres eleccions al Parla-
ment, quan va passar de 4 a 
9 diputats, per mantenir la 
tendència a l’alça. En uns 
comicis que fins al 2019 li 
eren propicis com a força 
eminentment municipalis-
ta que és, la CUP confia en 
tornar a aquestes dues capitals 
mentre somnia en poder desban-
car Junts a Girona amb la sortida de 
l’encara alcaldessa, Marta Madrenas. 
Els cupaires, però, van obrir ahir cam-

panya a Tarragona, on esperen incre-
mentar els seus dos regidors concen-
trant el vot contra macroprojectes com 
el Hard Rock, que els ha fet trencar amb 

el Govern de Pere Aragonès. A 
Barcelona, on la CUP va acu-

sar el 2019 la polarització 
entre Ada Colau i Ernest 
Maragall, amb vot útil cap 
a totes dues bandes, la can-
didatura liderada per la di-

putada Basha Changue va 
obrir foc a Nou Barris, on va 
néixer. L’alcaldable va pre-

sentar la CUP com l’única for-
mació netament anticapitalista i inde-
pendentista i va acusar Colau de “com-
plicitat” amb els lobis.e

La CUP s’aferra a un cicle electoral a l’alça 
per tornar a Barcelona i guanyar a Girona

Les enquestes dibuixen una 
lleu recuperació del PP 
en aquestes municipals. 

Tot i la seva debilitat al Parla-
ment, els conservadors s’han 
fet forts a Badalona, competi-
ran per Castelldefels i són ara 
mateix el partit del bloc de la 
triple dreta que té més possi-
bilitats d’entrar a Barcelona. 

Vox està incòmode al ter-
reny local i en les últimes muni-
cipals només va obtenir repre-
sentació a Salt. El seu candidat 
per Barcelona, Gonzalo de 
Oro-Pulido, és un gran desco-
negut. Amb tot, el líder estatal 
del partit, Santiago Abascal, 

aterrarà diumenge a la ciutat per 
donar-li suport. Tot i les difi-

cultats, des del partit assu-
meixen que creixeran i es 
donen per satisfets amb això. 

Ciutadans, en canvi, està en 
plena caiguda lliure. Amb el 

partit fet miques, la candida-
ta per Barcelona, Anna Grau, 
ha fet una crida a començar 

de zero i emula, en el seu car-
tell electoral, en què s’intueix 
que va despullada, els inicis 

d’Albert Rivera el 2006. Hi ha 
un quart partit  que amenaça 
de fragmentar encara més el 

vot en aquest espai: Valents, 
liderat per Eva Parera.e

El PP parteix amb avantatge  
en la cursa de la triple dreta 


