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Per molt que abanderi el no a la in-
dependència, una setantena d’alcal-
des del PSC estan adherits a l’Asso-
ciació de Municipis per la Indepen-
dència. Pere Navarro, per ara, pre-
fereix mirar cap a una altra banda.

bilitat del PSC a favor d’aquest pro-
cés i es podria explicar”, va afirmar
Vila d’Abadal, que va demanar a Na-
varro que faciliti que municipis
grans es sumin a l’AMI. Fins i tot va
suggerir que aquest gest del primer
secretari podria servir per “abaixar
el nivell intern de divergència” dins
del PSC.

Vila d’Abadal va assegurar que
Navarro s’havia mostrat “receptiu”,
però el resultat de la reunió es veu-
rà clarament en la votació que pre-
visiblement es farà a l’Ajuntament
de Barcelona a proposta d’ERC du-
rant el mes de febrer per adherir-se
a l’entitat. L’exdirigent d’Unió va

demanar a Navarro que impulsés el
seu partit a votar-hi a favor, ja que
té assegurats els vots de CiU i ERC
però li falten cinc vots per a la ma-
joria absoluta. Els republicans con-
fien que ICV-EUiA, que s’ha negat
en altres ocasions a votar-hi a favor,
aquest cop sí que ho farà i així els
vots del PSC no seran determi-
nants. De fet, el president del grup
municipal del PSC, Jordi Martí, ja
va dir a Vila d’Abadal en una reunió
que veia difícil que el seu partit vo-
tés que sí.

Sigui com sigui, el PSC no pot ne-
gar aquesta realitat. Ahir el porta-
veu parlamentari socialista, Mauri-

ci Lucena, va assegurar que el PSC
és un “partit transversal” on “hi ca-
ben” persones que defensin la inde-
pendència. “Alguns dels nostres mi-
litants són independentistes”, va
dir. Això sí, va recordar que el posi-
cionament del partit és defensar un
estat federal i, per tant, votar en
contra de l’estat propi si es convo-
ca finalment un referèndum.

L’eco del no a la sobirania
I mentre Navarro encaixava sor-
près la dada de l’AMI, la polèmica
per haver votat en contra de la de-
claració de sobirania al Parlament
seguia tenint ressò, aquest cop, a la
Diputació de Girona. Sis dels set di-
putats del partit van anar més enllà
de la simple abstenció i van votar a
favor d’una moció que recollia un
text idèntic al que Navarro va re-
butjar. Juli Fernández, que com a
diputat ja va manifestar els seus re-
cels a votar en contra de la declara-
ció, va donar llibertat de vot als di-
rigents gironins i només l’alcalde
de Blanes va decidir votar no. La
setmana passada, a la Diputació de
Lleida, cinc dels set dirigents del
PSC van decidir no votar la declara-
ció –emulant els cinc diputats dís-
cols del Parlament– i només dos ho
van fer en contra.

La declaració de sobirania co-
mença ja a arribar als plens munici-
pals, on es faran encara més evi-
dents les divergències entre la di-
recció del partit i el territori. Preci-
sament divendres la declaració
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BARCELONA. Pere Navarro va negar
ahir la major: que al PSC hi hagi
“discrepàncies de fons”. Però al seu
voltant no deixen de transcendir
dades i fets que apunten més aviat el
contrari. Un exemple són la setan-
tena d’alcaldes del PSC que formen
part de l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI) –qua-
si un 35% dels 204 que té el partit–
malgrat que la directriu de Nicara-
gua és defensar el no rotund a l’estat
propi. Precisament és el territori el
termòmetre del malestar per la de-
cisió del PSC de votar en contra de
la declaració de sobirania al Parla-
ment. Ahir sis dels sets dirigents del
PSC de la Diputació de Girona van
votar a favor del text i van posar en
evidència que a Navarro se li gira
feina per trobar la síntesi a la qual
s’ha compromès davant dels crítics.

Alguns alcaldes han votat a cons-
ciència l’entrada a l’AMI –per ser-hi
és necessari que la proposta guanyi
per majoria absoluta– i d’altres
s’han vist empesos per la decisió del
ple però sense fer-hi escarafalls. De
la setantena d’alcaldes que formen
part de l’entitat que presideix l’ex-
dirigent d’Unió Josep Maria Vila
d’Abadal 44 governen amb majoria
absoluta. Alguns dels municipis go-
vernats pel PSC adherits a l’AMI i
que superen els 15.000 habitants
són Molins de Rei, Malgrat de Mar,
Palamós, Sant Celoni i Palafrugell,
on l’alcalde precisament és Juli Fer-
nández, primer secretari de la fede-
ració de Girona.

Amb l’objectiu d’intentar forjar
dinàmiques de col·laboració, una
delegació de l’AMI van reunir-se
ahir amb el primer secretari del
PSC. “Va quedar sorprès en saber la
xifra d’alcaldes del PSC que formen
part de l’ens”, afirmen fonts pre-
sents a la reunió. “Hi ha una sensi-

LA CRISI DELS SOCIALISTES

Un terç dels alcaldes del PSC
L’Associació de
Municipis per la
Independència,

que ahir es va
reunir amb Pere

Navarro, té un
total de

72 alcaldes
socialistes

Petició
L’AMI va
demanar
al PSC que
faciliti
l’adhesió de
Barcelona

Autonomia
Navarro nega
que Chacón
estigui
marcant
l’agenda
del PSC

Collboni, Bonet i Sampere

Fa un parell d’anys es va començar a parlar del New PSC, una no-
va generació de dirigents socialistes cridats a fer la síntesi entre
les dues ànimes i enterrar per sempre les tensions internes de la

formació. Els seus principals estendards eren Jaume Collboni, Laia
Bonet i Rocío Martínez-Sampere. Dos anys després, el primer és un
oficialista incòmode, la segona una veu crítica aïllada i ignorada, i la
tercera una dissident castigada per la direcció. Entre ells mai hi ha ha-
gut una mínima coordinació, i el New PSC era molt més que ells, però
el seu trist destí és la millor mostra de la descomposició que pateix el
partit. Tots tres, ara en trinxeres diferents, serien capaços
de posar-se d’acord en cinc minuts. Però tenen una genera-
ció per sobre que impedeix la síntesi i està a punt de fer im-
possible que puguin compartir la mateixa sigla.

DAVID MIRÓ
SUBDIRECTOR

EL BITLLET
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C són a l’AMI

VILA D’ABADAL BUSCA SUPORT
Josep Maria Vila d’Abadal i

alcaldes de l’AMI es van reunir
ahir amb Pere Navarro per

demanar-li suport i
col·laboració. PERE TORDERA

● Per què vau decidir formar
part de l’AMI?
Va ser una moció de l’oposició i la
meitat del grup va votar a favor i
l’altra meitat es va abstenir. És un
mandat del ple i hi assistim en re-
presentació d’aquesta voluntat.
● És compatible ser del PSC i es-
tar en aquesta entitat?
Per davant de tot hi ha el que diu
el ple de l’ajuntament. De totes
maneres, com més diversitat hi
hagi en una entitat d’aquest ti-
pus, millor, ja que en un procés
com aquest és important inten-
tar arribar a un consens. Jo sóc
federalista, però acceptar el dret
a decidir implica acceptar el que
decideixi la majoria del poble.
● La direcció del partit hauria
de marcar una directriu?
Des de la direcció del partit po-
den haver-hi recomanacions, pe-
rò l’autonomia local està per da-
munt de tot. El PSC és divers i
tothom ha de poder manifestar el
que pensa sense témer cap estira-
da d’orella o represàlia.

“S’ha de poder dir
el que es pensa sense
témer represàlies”

Preguntes a Joan Castaño
ALCALDE DE SANT CELONI

ORIOL MARCH
BARCELONA

La davallada electoral que
CiU va patir la nit electo-
ral del 25-N va ser un dis-
gust col·lectiu –perdre 12
escons de cop i obtenir-

ne només 50 després d’haver recla-
mat una majoria excepcional és un
plat inesperat i de difícil digestió–,
però també individual. Especial-
ment per als integrants de les llistes
nacionalistes que, amb les enques-
tes a la mà, es veien quatre anys més
de diputats. “Les previsions més op-
timistes ens deien que a la demarca-
ció de Barcelona podien arribar a
entrar més de 37 representants de
CiU”, recorda un d’aquests diputats
nacionalistes que es va quedar fora
per poques posicions.

Alguns han tingut sort i ja han
vist com les renúncies de determi-
nats dirigents els han obert les por-
tes del Parlament. És el cas de Joan
Recasens (Unió) i de Maria Senser-
rich (valor emergent de CDC), que
s’han vist beneficiats per les sorti-
des d’Antoni Castellà –democristià
i que repeteix com a secretari d’Uni-
versitats a les ordres d’Andreu Mas-
Colell– i de Neus Munté, consellera
de Benestar i Família, que ahir va
renunciar a l’acta.

Fins al 34 per Barcelona
La direcció del grup de CiU, segons
fonts consultades, espera que en-
trin a la cambra fins al número 34
per Barcelona. Això inclou Àngels
Ponsa (CDC, número 29), Benet
Maimí (Unió, número 30), Joan
Morell (CDC, número 31), Roger
Montañola (líder de les joventuts
d’Unió, número 32) i Marta Pascal
(presidenta de la JNC i número 34).
El número 33, Gerard Figueras, va
ser nomenat director del Consell

Reportatge

LA NOVA CAMBRA

El ball de cadires del grup
parlamentari de CiU

Català de l’Esport i ja no recolli-
rà l’acta. Maimí, Morell i Monta-
ñola –tots tres del Maresme– van
ser diputats l’anterior legislatu-
ra, mentre que Pascal, que diri-
geix la branca juvenil de Conver-
gència des de l’octubre, s’estre-
naria a la cambra catalana.

Des d’Unió donen per fet que
l’entrada de Montañola anirà
vinculada a la de Pascal. “CDC no
vol, en cap cas, que entri el líder
de les joventuts d’Unió sense que
ho faci també la seva homònima
convergent”, asseguren fonts de-
mocristianes, que admeten que
això també passa amb la resta,
atès que no es vol trencar l’actual
equilibri (37 diputats de CDC i 13
d’UDC). Ni Pascal ni Montañola
tenen clar quan podran disposar
de l’acta. Des d’Unió apunten que
els democristians Ramon Espa-
daler, conseller d’Interior, i Mer-
cè Jou, que podria tenir un alt
càrrec a Govern, deixaran l’escó
al llarg dels pròxims mesos.

Sense ordres de Mas
El dubte és, doncs, què faran els
consellers de CDC. Santi Vila va
renunciar a l’acta ahir a petició
del president Mas. Però segons
dirigents de CiU, no ha donat una
ordre general adreçada a tots els
membres del seu gabinet que
també són diputats. Del trio que
formen Irene Rigau (Ensenya-
ment), Germà Gordó (Justícia) i
Felip Puig (Interior), dos tenen
números de cedir pas i deixar en-
trar els dirigents a la reserva. “No
anirà més enllà de l’estiu”, apun-
ta un dirigent.

Qui no té intenció de plegar és
Josep Lluís Cleries, conseller de
Benestar durant l’anterior legis-
latura i que va ser substituït per
Neus Munté . Tot i ser nou porta-
veu de CiU al Senat, Cleries, dis-
gustat pel seu relleu, manté l’es-
có a la cambra catalana.e

El grup parlamentari de CiU espera tenir noves incorporacions a mesura que els
consellers renunciïn a les seves actes de diputat. PERE VIRGILI

Fins a cinc dirigents esperen renúncies per entrar-hi

Baixes
Espadaler
iJou(Unió)
podriendeixar
l’actales
pròximes
setmanes

Consellers
MuntéiVilaja
handeixatde
serdiputats;
Gordó,Rigauo
Puigpodrienser
elssegüents

arribarà a l’Ajuntament de Barcelo-
na i caldrà veure què fan finalment
els socialistes, ja que Jordi Martí va
dir ahir en un col·loqui de Primera
Plana que hauria votat a favor de la
declaració a la Cambra.

Malgrat tot, Navarro considera
que el PSC no es trencarà i que hi ha
“pretensions de guionista de cine-
ma” que busquen posar en relleu
més diferències de les que realment
existeixen. “Després de tanta esto-
na de debat, no vaig saber veure qui-
nes diferències polítiques de fons hi
ha entre els sectors”, va dir desta-
cant que hi ha consens al voltant del
dret a decidir i el model d’estat fede-
ral. A més, va negar que Carme Cha-
cón estigui determinant l’actuació
del partit. “No ha marcat gens ni mi-
ca l’agenda política del que hem fet
al PSC”, va insistir el primer secre-
tari, que va destacar que ni tan sols
forma part de l’executiva ni dels òr-
gans de direcció del partit.

Una disciplina no garantida
Malgrat la treva que la direcció s’es-
merça a subratllar, a can PSC nin-
gú dóna per fet que els crítics no tor-
nin a trencar la disciplina de vot.
“Quan algú pot expressar la seva
opinió, com és el cas del PSC, s’espe-
ra que respecti el que la majoria ha
decidit”, va recordar Navarro. Però
fonts de la cúpula admeten que no
saben què passarà, mentre que els
crítics mantenen que la “conscièn-
cia i la coherència” seguiran deter-
minant la seva actuació.e

Jordi Martí anuncia
que es presentarà a
les primàries de BCN

El president del grup parlamen-
tari del PSC a Barcelona, Jordi
Martí, va anunciar ahir que està
disposat a presentar-se a les pri-
màries per seguir liderant el
projecte socialista a la ciutat. En
un col·loqui organitzat per Pri-
mera Plana, Martí va explicar
que presentarà formalment el
projecte Moviment Barcelona a
la primavera, una plataforma
ciutadana d’esquerres que vagi
més enllà del mateix PSC per
impulsar i donar forma a la seva
candidatura. I és que el dirigent
municipal està convençut que
els socialistes, que en les últi-
mes eleccions van caure fins al
quart lloc a la ciutat, difícilment
tornaran a guanyar unes elecci-
ons si es presenten en solitari.

Les primàries de Barcelona,
que a la seu de Nicaragua consi-
deren que serà “la mare de totes
les primàries” que farà el partit,
estan previstes per a l’any 2014,
tot i que hi ha un grup de diri-
gents que voldrien que se cele-
bressin aquest mateix any per
tenir temps de construir una al-
ternativa forta a Xavier Trias i
posar fi a les divisions que hi ha
al grup municipal.


