| Ciutats | 39

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 26 DE MARÇ DEL 2015

24-M ELECCIONS MUNICIPALS 2015

El més calent és a l’aigüera
MONTBLANC · Quan falten dos mesos per a les eleccions municipals, no sols manquen els caps de cartell oficials,
sinó que tampoc es disposa encara del dibuix definitiu de la correlació de forces que concorreran als comicis del maig

Josep Lluís Eras / El Portal Nou
MONTBLANC

D

os mesos clavats abans de
les eleccions municipals és
difícil dibuixar el mapa de la
distribució de forces polítiques i dels respectius caps de cartell
que concorreran a la capital de la
Conca de Barberà. L’actual alcalde,
Josep Andreu, és l’exemple que millor descriu la situació. D’una banda,
tothom dóna per fet que aspira a la
reelecció amb àmplies possibilitats;
però, d’una altra, encara no se sap
sota quina fórmula ho farà.
De fet, de portes enfora i d’una
manera oficial, sols la CUP ha anunciat que demà divendres, 27 de
maig, celebrarà una assemblea on
donarà a conèixer la candidatura
que es presentarà als comicis locals
de Montblanc. Fins al moment, cap
de les forces que actualment tenen
representació al consistori ho ha
fet en els mateixos termes.
L’explicació a la situació actual
cal buscar-la en el govern d’unitat
que des de l’any 2013 és present al
ple de l’Ajuntament de Montblanc.
Josep Andreu va guanyar el 2011
les eleccions amb els set regidors
obtinguts per l’Agrupament Catalanista de Montblanc (ACM-AM),
marca blanca d’ERC. Dos anys després, va incorporar al seu govern
tota la resta del plenari: els dos

Experiment
La posada en marxa d’un govern de
majoria d’ERC integrant l’Entesa,
CiU, Independents
i el PSC ha estat
tan poc habitual
com positiu. En
molt pocs casos
s’ha trencat la unitat de vot en qüestions de gestió i,
quan això ha passat, s’ha dut amb
normalitat, almenys de cara enfora. Per contra, la
unanimitat ha estat present en
aquelles qüestions que atenien
al model de ciutat.

Incertesa
Una llista unitària
podria recollir de
manera important
el suport ciutadà.
Alhora, però, també pot beneficiar
altres formacions
que ara no tenen
representació i
que reclamin el paper d’oposició.

Tots els regidors de totes les formacions han format un govern d’unitat. A la
fotografia, el ple de suport a la consulta del 9-N ■ E. POMARES
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regidors de l’Entesa, els dos regidors de CiU, i un regidor de la FIC
i el PSC, respectivament.
Andreu considera que el balanç
d’aquests gairebé dos anys en comú ha estat positiu i s’han subratllat més els punts de coincidència
que no pas els de divergència. A això cal afegir-hi la sintonia en tots
els aspectes referents al procés
nacional del país.
Per aquest motiu, Andreu assenyala que està treballant per presentar una candidatura conjunta
d’aquestes forces. D’entrada, podria
tenir el suport del regidor del PSC,
Pere Domènech, que es va donar de
baixa del partit i es va sumar al moviment Avancem, que recentment
va signar un acord per concórrer
conjuntament amb ERC.
Dimarts a la nit, les forces convocades van mantenir una reunió per
analitzar les possibilitats d’aquesta
llista “d’ampli espectre”, però la trobada va tancar-se sense un acord. El
promotor, Josep Andreu, considera
que a hores d’ara “tot està molt
obert” i indica que aquest cap de
setmana serà definitiu per veure si
la iniciativa es pot materialitzar.
Mentre això arriba, és evident
que totes les forces treballen de portes endins en el possible pla B. De
portes enfora, cap d’aquestes candidatures amb representació anunciarà la Pasqua abans de Rams. ■

BADALONA

MATARÓ

TORDERA

BCN en Comú valida
Guanyem Badalona

La CUP diu que
Podem s’aprofita
del seu programa

ICV i Podem
s’uneixen en
Tordera en Comú

Aquesta setmana s’ha presentat a Mataró la Plataforma
en Defensa del Transport Públic del Mataró Bus, impulsada pel comitè d’empresa del
servei d’autobusos i amb el
suport polític d’ICV, Podem i
ERC. Les reivindicacions per
millorar la freqüència de pas,
abaratir bitllets i construir una
estació central d’autobusos
coincideixen amb les propostes fetes fa tot just una setmana per la CUP sobre la millora del transport urbà a la
ciutat. El candidat de la CUP,
Juli Cuéllar, assegura que es
tracta d’una “maniobra política de cara a la galeria” sense
tenir en compte el treball previ
i unitari que es porta des d’altres plataformes que ja funcionen a la comarca, com Preservem el Maresme. Cuéllar
assegura que fa temps que

Les formacions d’ICV i Podem
de Tordera han fet pública a
través de les xarxes socials la
confecció conjunta d’una llista que portarà per nom Tordera en Comú, que hauran de
ratificar en assemblea. En declaracions a Ràdio Tordera,
els portaveus de les dues formacions, Carles Seijo i Salvador Giralt, van explicar que la
candidatura estaria encapçalada per Giralt i que la integrarien un grup de persones
independents amb un marcat accent en les polítiques
socials. El programa electoral, que es troba en plena elaboració, inclourà, entre d’altres, propostes de tarifació
social, participació ciutadana,
un pla de rescat social, la lluita a favor de la salut i l’educació públiques i en contra dels
desnonaments. ■ REDACCIÓ

Un cop s’ha confirmat que
ICV-EUiA no confluirà amb la
nova plataforma ciutadana
Guanyem Badalona, tots dos
sectors es disputen el suport
de diferents partits, de cara a
les municipals. Dimarts, representants d’ICV van garantir
que Barcelona en Comú (la
plataforma liderada per Ada
Colau de la qual formen part
ICV i EUiA) no donaria suport
a Guanyem Badalona i fins i
tot van posar en dubte que
dissabte passat assistissin representants de la plataforma
barcelonina a l’assemblea de
Guanyem Badalona. Doncs
Barcelona en Comú ha confirmat a aquest diari que l’espai
que s’ha validat és el de Guanyem Badalona: “Reconeixem
projectes amb ADN molt similar al nostre, que han viscut el

mateix procés que nosaltres.”
També han confirmat que un
representant de Barcelona,
Eloi Badia, va ser dissabte a
Badalona. Ara bé, el que sembla més complicat és que
Guanyem Badalona pugui
canviar-se el nom pel de Badalona en Comú, com sembla
que es pretén fer, ja que
aquesta metamorfosi hauria
de comptar amb el suport
d’ICV. I ara per ara sembla
bastant improbable.
D’altra banda, ICV-EUiA i
Guanyem Badalona també
s’estan disputant el suport de
Podem. La majoria del consell
ciutadà de Podem fa campanya per Guanyem Badalona,
mentre que un sector, És Possible, s’ha integrat a ICV-EUiA.
Diumenge és l’hora que els
militants decideixin. ■ S.M.

LLEIDA

El Comú inicia
primàries per
triar candidats
El Comú de Lleida, una agrupació d’electors que es vol
presentar a les eleccions, ha
iniciat el procés de primàries
per escollir candidats. Els dos
mil adherits poden votar els
candidats per internet o en diverses taules que hi haurà dissabte al carrer. Els adherits
han de votar cinc persones de
les catorze que s’han presentat a ser candidat i el dia 29 es
triarà el cap de llista i la resta
de la llista entre els més votats. Altres ciutats s’han interessat per aquest procés,
segons el Comú. ■ J.T.

treballen per barris el programa de millora d’autobusos i
que s’han “calcat” les propostes. Segons diu, s’ha aprofitat
que un membre del comitè
d’empresa del Mataró Bus
està vinculat a Podem per
fer el mateix plantejament
que la CUP. La plataforma va
registrar dilluns a l’Ajuntament 658 signatures de suport per defensar un servei
públic urbà de qualitat. ■ E.F.

