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L’APUNT

No són Beyoncé, Madonna o Robbie Williams. Però
Muriel Casals, Carme Forcadell i Josep Maria Vila
d’Abadal van omplir divendres el Palau Sant Jordi. I això que si fos el cas d’algun dels tres primers l’endemà
es veuria com un èxit; sembla que no ho és si ho fan
els tres segons. Almenys si es fa cas d’alguns dels mitjans de la caverna mediàtica espanyola, que ahir en
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lloc de fer un acte de contrició i admetre que l’anhel
de molts catalans és la independència del seu país,
es dedicaven a treure-hi mèrit. Doncs no. L’acte es
va celebrar en un mal dia, l’endemà de Sant Jordi.
Concentrat en un únic espai que va fer desplaçar
molta gent i amb un temps rúfol. Ja ho comptaran
el dia que es pugui votar si són quatre gats.

Podem: marca absent
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odem no hi ha arribat.
La formació liderada per
Pablo Iglesias no es presentarà com a marca
pròpia a cap territori espanyol
en aquestes municipals. Va ser
un dels acords de l’assemblea
que va celebrar a Vistalegre l’octubre passat, ja que presentar
llistes en l’àmbit estatal s’aventurava complicat per a una organització política que tot just s’està construint. Per tant, era l’hora de prioritzar i es va optar per
les eleccions autonòmiques i les
estatals. Que a les municipals no
hi hagi llistes amb el nom de Podem, però, no significa que el
partit no s’acabi presentant.
L’estratègia ha estat la d’integrar-se o donar suport a aquelles

candidatures que “exerceixin de
palanca real del canvi”, expliquen fonts del partit.
Com a conseqüència d’això,
s’han tancat pactes amb altres
partits, sobretot amb ICV-EUiA,
amb la qual comparteixen candidatures a llocs com ara Terrassa, Sabadell, Badia, Abrera, Vic,
Salt, Figueres, Sant Celoni, Vilafranca, la Seu d’Urgell, Olot, Canet de Mar, Mollet del Vallès,
Igualada o Tordera. Tema a part
és la llista liderada per Ada Colau a Barcelona, que, segons
marquen les enquestes, té possibilitats de ser una de les formacions més votades a la capital.
Però, a banda d’acords amb
ICV, Podem participa en llistes a
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Molins de Rei, el Prat de
Llobregat, Cornellà de Llobregat
o el Vendrell. ■

La presentació de l’acord per formalitzar la candidatura de Barcelona en
Comú, que serà liderada per Ada Colau, al centre ■ E. MAGRE

