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La visió que
té el món
de Catalunya
]La visió que té el món de

Catalunya és l’eix del llibre
que el periodista Carles
Puigdemont va escriure el
1994 i que ahir es va pre
sentar actualitzat fins al
2016 per un altre periodis
ta, Carles Ribera (Cata...
què?, Edicions La Campa
na). L’ara president de la
Generalitat va estar acom
panyat del vicepresident,
Oriol Junqueras, i del seu
predecessor, Artur Mas, en
un acte en què el líder de
CDC li va recomanar “sua
vitat en les formes i molta
fermesa en els continguts”
perquè el procés sobiranis
ta “no perdi pistonada”.
Puigdemont, d’altra banda,
va celebrar la gran projec
ció internacional que conti
nua tenint Catalunya.

CÉSAR RANGEL

Carles Puigdemont, entre Oriol Junqueras i Artur Mas, ahir durant la presentació del llibre Cata... què?

El Govern vol “passar pàgina” de
Rajoy per poder “reprendre el diàleg”
Munté veu impossible parlar de futur amb un Gabinet “en temps de descompte”

JOSEP GISBERT
Barcelona

El Govern continua seguint amb
atenció el procés d’investidura
del nou president espanyol, ara
en temps mort, i confia poder
disposar com més aviat millor
d’un interlocutor amb qui afron
tar els problemes diversos que
afecten Catalunya. El Gabinet de
Carles Puigdemont no té prefe
rència sobre el color polític del
Govern espanyol que s’acabi
constituint, però tot i això sí que
vol “poder passar pàgina de l’eta
pa de Mariano Rajoy a la Mon
cloa, que ha estat molt adversa
per a Catalunya, i trobar algú a
l’altre costat per reprendre el di
àleg”, va subratllar ahir la porta
veu del Govern, Neus Munté.
“Ara no té sentit una trobada
del president de la Generalitat

L

ISABEL GARCIA PAGAN Barcelona

a refundació de CDC ha
passat a ser una qüestió
capital... de Barcelona.
En espera de la platafor
ma que va anunciar Artur Mas, a la
ciutat les plataformes es multipli
quen amb la vista posada més en
llà del congrés convergent previst
per al juny. L’objectiu és copar la
direcció de la poderosa federació
de Barcelona, ja que, per estatuts,
el seu president actual, Jordi Mar
tí, ha d’abandonar el càrrec. La
disputa es preveu llarga i tortuosa
perquè els moviments locals van
associats a les candidatures per li
derar el partit, però és totalment
aliena al futur de Xavier Trias i la
candidatura a l’alcaldia.
Avui es presenta al Museu Mar
tím la plataforma Moment Barce
lona. La cara visible del moviment
és Mercè Homs, regidor i actual
coordinadora dels 52 consellers
municipals de CDC. Homs va for

JxSí dóna llibertat de vot en cas de diferències internes
]Junts pel Sí donarà llibertat

de vot als diputats en aque
lles qüestions que no figurin
en el programa electoral i en
què, una vegada debatudes,
no sigui possible assolir una
posició comuna. Aquesta és la
conclusió a la qual es va arri
bar ahir a la reunió del grup,
en què es va analitzar la vota
ció de la setmana passada en
el ple del Parlament sobre la
retirada del monument fran
quista construït a Tortosa el
1966 en commemoració de la
batalla de l’Ebre, i en què els
representants de CDC, els
d’ERC, els dels altres partits
de la coalició i els indepen

dents es van expressar de
formes absolutament dife
rents. Una ruptura de la dis
ciplina de vot que va eviden
ciar l’existència de divisions
internes que ara es volen, si
més no, controlar. I la mane
ra de ferho serà la següent:
les matèries que no figurin
explícitament en el programa
electoral amb què la coalició
es va presentar al 27S, en el
full de ruta del procés sobira
nista o en la declaració de
ruptura aprovada el 9 de
novembre pel Parlament
conjuntament amb la CUP
seran analitzades en cada cas
amb la voluntat de prioritzar

La federació convergent de Barcelona
afronta amb agitació la renovació interna

La refundació
capital de CDC

mar part de l’equip de govern de
Xavier Trias a l’Ajuntament i ara
s’ha decidit a posarse al capda
vant d’una plataforma transversal
amb el president de Gràcia, Víctor
Cullell; el secretari general de
l’ACM, Marc Pifarré, o Josep
Rius, cap de gabinet del president
Puigdemont. També està implicat
en la plataforma Jordi Cuminal,
responsable de comunicació de
CDC i president de Moment Zero,
embrió de la nova plataforma.
L’objectiu és obrir el partit a Bar

celona més enllà de la militància i
posar en marxa un procés partici
patiuqueabordielmodeldeciutat
i de partit. “Volem obrir el partit,
no dirigirlo”, asseguren, tot i que
donen per fet la validesa de Mercè
Homs com a possible candidata a
presidir la federació de Barcelona.
La contrincant segura és Teresa
Pitarch, presidenta de l’Institut
Català de la Dona i una de les res
ponsables d’organització a Barce
lona durant els últims vuit anys,
cosa que la converteix en una gran

una posició comuna que
tingui en compte la diversitat
i la transversalitat del grup, i
si no és possible trobarla es
plantejarà la llibertat de vot.
L’objectiu, per tant, no és que
la llibertat de vot sigui la
norma, sinó l’excepció, però
una vegada regulada interna
ment la seva aplicació, i en
vista de l’heterogeneïtat que
hi ha a Junts pel Sí i de les
diferents òptiques amb què
és possible valorar qüestions
especialment sensibles,
ningú no descarta que pugui
acabar tenint més presència
de la que la direcció del grup
desitjaria.

coneixedora de l’estructura de la
formació a Barcelona. Pitarch, a
més a més, té el suport de l’actual
president de la federació, Jordi
Martí, però també de Germà
Gordó, aspirant a posarse al cap
davant de CDC després de la
refundació.
Sota el nom Nova Barcelona, la
plataforma de Pitarch i el seu
equip fa uns quants mesos que tre
ballen en una nova oferta d’orga
nització del partit, tot i que no te
nen una presentació pública pre
vista.Elquesíqueexhibeixenésel
suport de vuit dels onze presi
dents d’agrupacions de Barcelo
na. De fet, l’únic que queda que es
decanti en aquesta disputa seria el
president de l’Eixample.
El projecte que lidera Pitarch,
amb voluntat de transversalitat
ideològica –des de socialdemò
crates a liberals i socialliberals–
ja ha llançat propostes concretes
de renovació de l’estructura del
partit com la limitació a dos man

amb el president espanyol en
funcions perquè haurien de par
lar de temes de futur i l’actual
Gabinet del PP està en temps de
descompte”, va explicar la con
sellera de la Presidència, que es
va mostrar esperançada, malgrat
això, a “poder tenir algú com més
aviat millor amb qui dialogar”.
Una esperança, de tota manera,
que va admetre que no serà fàcil
de satisfer després del fallit debat
d’investidura de la setmana pas
sada al Congrés, i sobretot des
prés de constatar dels partits ma
joritaris –PP, PSOE i C’s, amb
l’única excepció de Podem– “un
silenci, una negativa i un veto a
parlar de qüestions importants
per a Catalunya, com, per exem
ple, la del referèndum”, va la
mentar en la roda de premsa pos
terior a la reunió del Govern.
Dos mesos i mig després de les
eleccions del 20D, des del Gabi
net de Carles Puigdemont es
manté inalterable la tesi formu
lada pel mateix president de la
Generalitat que no té sentit en
taular cap conversa amb l’actual
inquilí de la Moncloa i que és
preferible esperar que sigui in
vestit un nou president espanyol
per obrir un diàleg que, segons
fonts del Govern, necessària
ment haurà de versar sobre les
aspiracions de futur de Catalu
nya i, explícitament, sobre el
mandat d’iniciar un camí cap a la
constitució d’un Estat propi
sorgit de les urnes el 27S. Una
cosa el procés sobiranista, de la
qual l’encara president del Go
vern espanyol ni tan sols n’ha
volgut sentir a parlar durant tot
el mandat.
Més enllà d’aquest enfocament
polític general, el Govern és
conscient, en canvi, de la necessi
tat que hi hagi contactes entre
consellers i ministres per resol
dre els problemes que sovint es
deriven de la gestió del dia a dia.
És el cas, per exemple, de la reu
nió que fa uns dies el nou titular
de Territori i Sostenibilitat, Jo
sep Rull, va tenir amb la seva ho
mòloga espanyola, Ana Pastor;
de les converses que les últimes
hores el vicepresident i respon
sable d’Economia, Oriol Junque
ras, ha tingut amb Luis de Guin
dos i Cristóbal Montoro, i de les
comunicacions telefòniques i
epistolars que mantenen altres
consellers, amb sort força diver
sa. “Hi ha molta diversitat de re
lacions”, va resumir gràficament
Neus Munté.c

dats als òrgans de govern de la for
mació i els càrrecs electes, així
com de l’acumulació de càrrecs i
de les duplicitats. La pretensió és
traslladar una de les propostes de
Gordó per a CDC a la federació lo
cal, amb la voluntat de separar la

Mercè Homs i
Teresa Pitarch
lideren plataformes
per assumir el control
del partit a Barcelona
direcció del partit i la representa
ció institucional.
Un altre dels noms de la federa
ció de Barcelona que ha posat fil a
l’agulla és Carles Agustí amb la
plataforma Generació Llibertat,
tot i que, de moment, ha posat el
focus en el congrés refundacional
més que no pas en Barcelona.c

