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Enric Millo i Josep Maria Vila d’Aba-
dal van ser companys a Unió i van 
gaudir d’una apreciable confian-
ça per part de Josep Antoni Duran 
Lleida, el seu líder. Amb el beneplà-
cit d’aquest, van arribar a ser dipu-
tats al Parlament. El primer, a més, 
va ser delegat de la Conselleria de 
Treball a Girona durant quatre 
anys, mentre que el segon va acon-
seguir l’alcaldia de Vic. No obstant, 
ni l’un ni l’altre segueixen a les fi-
les democristianes. Arran d’una 
topada amb el seu cap pel cas Pa-
llerols, Millo es va passar el 2004 al 
PPC. A finals de l’any passat, va ser 
Vila d’Abadal el que es va esborrar 
d’Unió després de disputar-li a Du-
ran el lideratge. Ahir es van tornar 
a trobar, però situats en bàndols 
«diametralment oposats».

 Una reunió «cordial» entre els 
populars i l’Associació de Munici-

pis per la Independència (AMI) ja té 
morbo per ella mateixa, però se sal-
pebra encara més quan els bàndols 
els encapçalen dos excompanys: Mi-
llo, com a portaveu del PPC, i Vila 
d’Abadal, com a president de l’enti-
tat sobiranista.

Una hora i quart

El resultat estava cantat. No va sor-
prendre a ningú que sortissin de la 
sala 9 de la Cambra catalana anun-
ciant «una discrepància absoluta i 

radical». Més al·lucinant va ser que 
es passessin una hora i quart reu-
nits. ¿De què van parlar tanta esto-
na? Doncs del referèndum d’auto-
determinació, de les mocions inde-
pendentistes als ajuntaments, del 
conflicte de banderes a les façanes 
de les cases consistorials...
 Els membres de l’AMI van defen-
sar el «dret a decidir» i van dema-
nar als populars que instin la dele-
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ció i que hi participin tots els espa-
nyols. I de laxitud amb les bande-
res, cap: «La llei hi és per complir-la, 

i els ajuntaments, per resoldre pro-

blemes i no per promoure la inde-

pendència».

 La tensió es va avivar en aquests 
moments de la conversa. Els som-
riures van aparèixer quan, segons 
un assistent, Millo o Vila d’Abadal  
esmentaven Duran. H

La reunió

del morbo
El PPC i els municipis independentistes se 

citen per constatar la seva total discrepància 

TROBADA ENTRE DUES FORCES «DIAMETRALMENT OPOSADES»

gada del Govern central, María de 
los Llanos de Luna, a ser més laxa 
amb els ajuntaments que no hissen 
la rojigualda (més morbo: per part de 
l’AMI també hi va assistir l’alcalde 
de Girona, Carles Puigdemont, que 
es va enfrontar judicialment amb 
De Luna per haver llogat un tren per 
a la manifestació de la Diada).
 La resposta del PPC va ser clara: re-
ferèndum, el que marca la Constitu-
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MAS I RAJOY ES VOLEN
REUNIR AMB DISCRECIÓ

3 El portaveu del Govern, Francesc 
Homs, aposta per una trobada en 
què els dos presidents puguin parlar 
«sense la pressió que representa te-
nir els mitjans a la porta».

ICV I NOVA ESQUERRA 
BUSQUEN PUNTS COMUNS

3 Els líders de les dues forces, Joan 
Herrera i Ernest Maragall, es van re-
unir ahir per treballar en «una gran 
alternativa d’esquerres», enfront de 
les «polítiques neoliberals» de CiU.

PROPOSTA PER REGULAR
EL DRET A LA SECESSIÓ

3 ERC, Amaiur i BNG han plantejat 
al Congrés una llei que reconegui el 
dret a l’autodeterminació. Defensen 
que la norma seria compatible amb 
l’actual Constitució.
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