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El territori diu prou
als grans camps
de renovables
a Diverses zones del país protesten durant el cap de
setmana a Calvet s’obre a modificar el decret per evitar

l’allau de propostes rebutjades però que causen “neguit”
Redacció

Les Terres de l’Ebre, el
Camp de Tarragona, el Pallars Jussà, Ponent, la Catalunya Central i el Penedès. Aquests són els territoris que aquest cap de
setmana s’han mobilitzat
a través d’accions diverses
contra les macroinstal·lacions d’energies renovables que es projecten. Ja el
cap de setmana anterior,
una concentració va aplegar 52 col·lectius ecologistes a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. El clam
comú és l’exigència que
es derogui el decret llei
16/2019 que permet
aquest tipus d’instal·lacions i que s’apliqui la moratòria promesa per aturar la tramitació dels centenars de projectes eòlics i
fotovoltaics planificats arreu de Catalunya. Així, per
exemple, ahir es va fer
una marxa lenta amb tractors a Manresa i unes 150
persones van protestar a
Reus per reclamar un model energètic més “sostenible” i “just”.
En vista de l’allau de
protestes, ahir el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Damià Clavet, es va
obrir a modificar el decret
d’energies renovables. Segons va dir, per clarificar
els criteris pels quals es
descarten els projectes
per tal que els promotors
els coneguin i s’eviti així
una “allau” de propostes
que acaben descartades i
que “neguitegen” el territori. També es vol que les
associacions municipalistes entrin en la ponència
que avalua els projectes,
per donar suport especialment als micropobles.
Amb tot, Calvet va defensar la ponència com un
instrument que funciona i
va explicar que un 20%
dels projectes han estat
validats –100 parcs eòlics i
200 de fotovoltaics–; un
35%, viables condicionats,
i un 45%, no viables. ■

169600-1243858Q

BARCELONA

La marxa lenta amb tractors que es va fer ahir al matí a Manresa ■ ACN
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Junts i ERC, en peu d
a Artadi aclareix a ERC que els quatre vots de Junts no són
de franc a Els republicans expliquen a la militància que si

Junts no els cedeix els vots necessaris hi haurà eleccions
Emma Ansola
BARCELONA

Lluny de rebaixar la crisi,
la decisió d’ERC d’aparcar
les negociacions amb
Junts ha obert un nou focus de disputa i ha intensificat els retrets entre les
dues formacions. La presidència de la Generalitat
per a Pere Aragonès sembla més difícil que mai després que ahir la portaveu
de Junts, Elsa Artadi, concretés el compromís del
secretari general Jordi
Sànchez de cedir-los vots i
en detallés les condicions.
D’aquesta manera, el
compromís de Junts ha
quedat limitat a la cessió
de quatre vots seus que requeriran un acord previ
entre ERC, la CUP i els Comuns. A més a més, Artadi
va assegurar ahir que no
seran cap regal, sinó fruit
de l’acord a què hauran
d’arribar ara amb ERC,
per la qual cosa els instava
ahir a negociar els termes
de l’acord d’investidura
tot i que reiterava el prec a
ERC perquè retorni a la
mesa de negociació per
cercar un acord més enllà
de la investidura. I tot això
serà possible sempre que
la militància de Junts ho
aprovi, la qual cosa no fa
entreveure un camí massa
fàcil després de dinamitar
el petit recorregut que
s’havia aconseguit, si més
no, traçar.
Els republicans van ser
ahir els primers de prendre la paraula assegurant
que “no hi haurà cap problema” perquè Junts cedeixi els vots necessaris
per a la investidura d’Aragonès, ja que considera
que els seus encara socis
en l’executiu en funcions
són “gent de paraula” i així
es van comprometre a ferho per evitar la repetició
de les eleccions. Les declaracions provenien del diputat i negociador republicà Sergi Sabrià en una entrevista a Rac1, on també
criticava les noves condicions d’aquest compromís
llançat per Sànchez al

Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“El gir de guió i el
moviment unilateral
d’ERC de trencar
negociacions va ser
ahir una gran sorpresa
per a nosaltres”

“Junts no ha dit mai
que regalarà els vots
per a la investidura”

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Entenem que no hi
haurà cap problema i
Junts ens cedirà els
vots necessaris
perquè són gent de
paraula”

“Si no arriben els 4
vots, Junts ho haurà
d’explicar, perquè
aniríem a eleccions”

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Com més fort, més
garantia de polítiques
progressistes i que es
compleixin els acords i
es camini cap a la
transformació”

“Catalunya necessita
un govern i per
nosaltres no
quedarà”

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Si avancem en la
confrontació
democràtica i
l’autodeterminació
ens podem replantejar
entrar al govern”

“Volem un acord el
més ampli possible i
que tingui la màxima
potència”

principi de les negociacions.
Així, el dirigent destacava que Junts ha posat
ara una “condició afegida”
que no havien especificat
abans per cedir-los els
seus vots, que és que els republicans tanquin abans
un pacte amb la CUP i els
Comuns. Sabrià reiterava
que la proposta actual
d’ERC és un “govern en
minoria i en solitari”, per
la qual cosa també tancava la porta a poder tornar a
negociar amb Junts la seva incorporació al govern i
afegia que tampoc no preveuen que la CUP i els Comuns entrin a formar part
de l’executiu. En qualsevol
cas, Sabrià va deixar clar
que si Junts no facilita la
investidura d’Aragonès,
no buscaran el suport del
PSC: “No anirem a buscar
els socialistes en cap cas.
Si no arriben aquests quatre vots de Junts (els imprescindibles per investir

el líder d’ERC), Junts ho
haurà d’explicar, perquè
aniríem a eleccions”, advertia.

Elsa Artadi
VICEPRESIDENTA DE JUNTS

Sergi Sabrià
SOTSSECRETARI GENERAL DE
COMUNICACIÓ D’ERC

Jéssica Albiach
PRESIDENTA DEL GRUP DELS COMUNS

Carles Riera
DIPUTAT DE LA CUP

Reunió urgent d’ERC
Aquest nou escenari es
traslladava ahir al vespre a
les assemblees territorials
d’ERC a través d’una convocatòria digital. L’objectiu era explicar-se i sentir
també la valoració que fa
la militància del que qualifiquen com un “gest de
responsabilitat del partit
per desencallar les negociacions amb un govern en
solitari i evitar així unes
noves eleccions després de
223 dies de govern en funcions i més de 80 dies de
negociacions per un govern de coalició”, segons
resa el comunicat.
A l’altra banda del tauler, Elsa Artadi llançava
un reguitzell de retrets als
republicans. La dirigent
de Junts criticava que els
republicans en cinc dies

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, amb el vicepresident en funcions, Pere Aragonès,
i la delegada del govern, Teresa Cunillera, en un acte en el marc del Dia d’Europa. A baix, els
diputats Carles Riera (CUP) i Jéssica Albiach (Comuns) ■ EFE / EL PUNT AVUI

haguessin passat de veure
un punt d’inflexió en les negociacions i un possible
acord abans del 20 de maig
a trencar “unilateralment”
les converses. També els va
criticar que comentessin
en públic detalls de la negociació i que fixessin “ultimàtums” a la seva formació. La dirigent va assegurar que l’acord ja s’havia
“pràcticament aconseguit”
abans que ERC anunciés
ahir la ruptura de les negociacions i que per fer-ho
possible els de Puigdemont
han estat disposats a reunir-se “matí, tarda i nit”,

deixant entreveure que
l’agenda dels republicans
no era tan generosa.
Agenda atapeïda
L’agenda dels republicans
incorpora a partir d’avui el
nom de nous protagonistes
en la negociació, els Comuns. Ahir la presidenta
del grup parlamentari Jéssica Albiach celebrava la
decisió d’ERC “d’emancipar-se de Junts” i admetia
que els republicans ja s’hi
havien posat en contacte
per negociar. “Catalunya
necessita un govern i per
nosaltres no quedarà”,

avançava en una entrevista
a Catalunya Ràdio. Interrogada sobre si entraran al
govern, es limitava a dir:
“Com més fort sigui el govern, millor es podrà fer.”
Qui de moment no té cap
intenció d’entrar al govern
és la CUP. El diputat Carles
Riera explicava que l’acord
assolit amb ERC és “de mínims”, “insuficient” per
formar part de l’executiu.
Amb tot, s’obren a parlar de
més implicació de la CUP
segons com es desenvolupi
la legislatura i si s’avança
en nous escenaris”, va matisar. ■
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de guerra
Meritxell Serret, sortint del Tribunal Suprem, el 30 d’abril ■ ACN

Serret serà la nova
portaveu adjunta
del grup d’ERC

ANUNCI

119001-1243733Q

La diputada Meritxell Serret serà la
nova portaveu del grup parlamentari d’ERC, segons va informar ahir la
formació, en què el càrrec estava vacant. La diputada completa així la
direcció del grup, al costat de Josep
Maria Jové i Marta Vilalta, president
i portaveu, respectivament, dels republicans. Serret passa així a primera línia de la política després que l’11
de març passat tornés del seu exili
de més de tres anys arran de la votació de la DUI el 2017 i es presentés al
Suprem davant del jutge Llarena.

d’informació pública del Projecte constructiu d’endegament de la riera de Palafolls entre els PK 0+00 i 0+492, al seu pas per Malgrat de Mar (Maresme), i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, clau: LME.00019/02.P-AP21-01.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant la Resolució de 14 d’abril de 2021 i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura
d’un període d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del Projecte constructiu d’endegament de la riera de
Palafolls entre els PK 0+00 i 0+492, al seu pas per Malgrat de Mar (Maresme), i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, el qual resta a
disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC, en hores d’oficina, a les dependències següents:
Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Malgrat de Mar, carrer del Carme, 30, 08380 Malgrat de Mar.
També es podrà consultar el projecte a la web de l’ACA a l’adreça següent: http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-dobres-en-informacio-publica/
Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l’execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol
de les formes que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària, i d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres
articles concordants del seu Reglament de 26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els
béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors
que s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
Barcelona, 3 de maig de 2021
Silvia Esteve Garcia
Cap del Departament de Gestió Administrativa
Annex
Terme municipal de Malgrat de
Mar
Finca de projecte núm.: 08110001
Polígon: 84130
Parcel·la: 02
Titular: Ajuntament de Malgrat de
Mar
Superfície a expropiar, en m2: 144
Superfície d’ocupació temporal,
en m2: 753
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 08110002
Polígon: 83101
Parcel·la: 01
Titular: Ajuntament de Malgrat de
Mar
Superfície a expropiar, en m2: 284
Superfície de servitud de pas aèria, en m2: 70
Superfície d’ocupació temporal,
en m2: 3.729
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 08110003
Polígon: 84100
Parcel·la: 02
Titular: Invertcapital Group, CO,
SL i CMP Maresme Business,
SLU
Superfície a expropiar, en m2: 37

Superfície de servitud de pas aèria, en m2: 227
Superfície d’ocupació temporal,
en m2: 551
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 08110004
Polígon: Parcel·la: Titular: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície de servitud de pas aèria, en m2: 42
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 08110005
Polígon: 84100
Parcel·la: 27
Titular: Cardona Marquès, Joana
Superfície a expropiar, en m2: 171
Superfície d’ocupació temporal,
en m2: 86
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 08110006
Polígon: 84100
Parcel·la: 28
Titular: Ruiz Fernández, José Antonio
Superfície a expropiar, en m2: 6
Superfície d’ocupació temporal,
en m2: 16
Naturalesa: Urbana

Finca de projecte núm.: 08110007
Polígon: 82096
Parcel·la: 14
Titular: Vidal Barranco, Andrés i
Cabello Morón, Dolores
Superfície d’ocupació temporal,
en m2: 2
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 08110008
Polígon: 82096
Parcel·la: 15
Titular: Luna Izquierdo, Isaac i Lucas García, Patricia
Superfície a expropiar, en m2: 2
Superfície d’ocupació temporal,
en m2: 6
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 08110009
Polígon: 82096
Parcel·la: 16
Titular: Taberner Gil, Joan i Delgado Rodríguez, Isabel
Superfície a expropiar, en m2: 7
Superfície d’ocupació temporal,
en m2: 10
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 08110010
Polígon: 82096
Parcel·la: 06
Titular: Argés Pi, Maria Concepció

Superfície a expropiar, en m2: 28
Superfície d’ocupació temporal,
en m2: 42
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 08110011
Polígon: 82096
Parcel·la: 07
Titular: Argés Pi, Maria Concepció
i Ribot Fenoll, Joan
Superfície d’ocupació temporal,
en m2: 2
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 08110012
Polígon: 83101
Parcel·la: 03
Titular: Ajuntament de Malgrat de
Mar
Superfície d’ocupació temporal,
en m2: 335
Naturalesa: Urbana
Finca de projecte núm.: 08110013
Polígon: Parcel·la: Titular: Ajuntament de Malgrat de
Mar
Superfície de servitud de pas soterrada, en m2: 1.375
Superfície d’ocupació temporal,
en m2: 1.379
Naturalesa: Urbana
146970-1243782L

“Vaig tornar de l’exili per recollir
l’acta de diputada i poder alçar una
veu més en aquesta lluita política i
antirepressiva, ara des de Catalunya, des del Parlament, com a diputada, i ara a la direcció del grup”, va
declarar Serret, la designació de la
qual es formalitzarà a registre avui
mateix, quan ja participarà en la reunió de la junta de portaveus convocada al Parlament. Per la nova portaveu d’ERC, “té sentit fer un pas
més a favor de resoldre el conflicte
des de la política” per “posar fi a la judicialització”. “Vull contribuir a sumar forces i suports a favor de la política, per assolir l’amnistia i el dret a
l’autodeterminació”, va afegir.

|

10 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 10 DE MAIG DEL 2021

Ciutadans:
l’alternativa
estroncada
EXISTIR · Per evitar la desaparició després dels fracassos a Catalunya i
Madrid, el grup de crítics demana la dimissió d’Arrimadas i una refundació
CAIGUDA · Sagnia de baixes, pèrdua de credibilitat i espai ocupat
Jordi Alemany
BARCELONA

E

n una operació esperonada, avalada i teatralitzada per l’autoanomenat
grup d’“il·lustrats del segle XXI” –Félix de Azúa, Albert
Boadella, Francesc de Carreras,
Arcadi Espada, Ivan Tubau, Xavier Pericay, Ponç Puigdevall..., i
així fins a quinze– amb la publicació d’un manifest el 7 de juny
del 2005 al restaurant anomenat El Taxidermista, naixia la
plataforma Ciutadans de Catalunya, l’embrió del que després
es va convertir en el partit que
es va presentar a les eleccions
catalanes el 8 de setembre del
2006. Ho va fer després de presentar la plataforma en un Teatre Tívoli ple a vessar mig any
abans i amb més de 2.305 persones adherides al “manifest dels
taxidermistes”, com es va conèixer el document dels intel·lectuals d’esquerres espanyolistes.
Vist amb perspectiva, qui sap
si el nom del manifest ja era
tot un presagi. Després d’un ascens meteòric –a Catalunya,
nodrint-se de tot el “procés” i,
després, fent el salt a Espanya–,
la formació taronja sembla que
ha tocat fons. La darrera catàstrofe electoral, provocada arran
de la moció de censura que va
trencar amb el PP a Múrcia, es
va traduir el 4 de maig passat en
la pèrdua de 26 diputats a Madrid, on han quedat sense representació. El daltabaix ha donat
ales al corrent anomenat Renovadores, que vol fer reviure el
partit un cop admès que “la seva
continuïtat està en joc”. Per això, dijous passat, i amb representació creixent al territori, demanaven obertament la dimissió d’Inés Arrimadas i de la cúpula del partit i la convocatòria
d’un congrés extraordinari per

refundar la formació, com anunciaven el candidat a les europees
del 2014, Víctor Andrés Maldonado, i el portaveu del grup, l’exdiputat al Parlament Antonio
Espinosa, entre d’altres.
Què explica l’ascens i el fracàs de la formació en quinze
anys? Ens ajuda a entendre-ho
remuntar-se als orígens, que el
periodista Albert Balanzà ja va
descriure en el seu llibre publicat el 2006, Boadella & cia. Els
intents de crear un partit espanyolista a Catalunya. Els situa
als anys vuitanta, amb un altre
manifest, anomenat “dels
2.300” i promogut per suposats
intel·lectuals de l’esquerra espanyolista contra la política lingüística de la Generalitat, entre
els quals hi havia Federico Ji————————————————————————————————————————

Els crítics demanen
un congrés extraordinari
per refundar Cs i la
dimissió d’Arrimadas
————————————————————————————————————————

ménez Losantos, aleshores professor a Santa Coloma de Gramenet. Primer com a plataforma i després ja com a partit, recullen, segons Balanzà, l’esperit
d’aquest manifest i el de moltes
associacions que es van crear
(Convivència Cívica Catalana,
Cadeca, Asociación por la Tolerancia, Foro Babel, Asociación
Miguel de Cervantes...), amb
històrics com Antonio Robles,
José Domingo i Félix Pérez Romera, i amb desencantats del
PSC com Julio Villacorta, entre
d’altres, com Francesc de Carreras. Cs “va ser la soldadura
entre els sectors desencantats
del PSC; va unir il·lustrats amb
militants de barri”, diu Balanzà.
Explica que hi va haver molts
experiments previs abans de Cs
en l’àmbit local que no van aca-

bar de reeixir. L’objectiu era
trencar l’estructura clàssica
dels cinc partits a Catalunya i,
després, la del bipartidisme a
l’Estat espanyol, apostant per
un “model d’estat que s’ha basat
en el liberalisme”. Amb la perspectiva dels anys, hi afegeix Balanzà, s’han adonat que els partits clàssics “continuen sent
molt forts i que costa molt tenir
una estructura amb locals i persones a tot el territori que siguin
un referent per a la població”.
L’arrencada i el líder
Al discurs contra la política lingüística, s’hi va afegir el discurs
contra el tripartit, contra la tramitació de l’Estatut i contra el
nacionalisme, així com la negació del dèficit fiscal, fins que el
8 i 9 de juliol es va fer el congrés
constituent a Bellaterra, en què
es va escollir un jove advocat de
26 anys provinent de La Caixa,
Albert Rivera, com a president.
Va acabar sent el cap de llista en
les eleccions al Parlament del
novembre d’aquell any. Després
de despullar-se en el cartell electoral, va aconseguir tres diputats i, amb la centralitat com a
ideologia, començava a introduir el concepte ara tan recurrent i pervertit de llibertat, advertint que farien les intervencions en castellà. No era el primer cop que passava, però sí
que des de l’entrada de Cs al
Parlament s’han anat institucionalitzant les intervencions
en castellà i han deixat de ser
anecdòtiques i propietat d’una
sola formació.
La facilitat de paraula, un lideratge personalista, el discurs no
nacionalista i paradoxalment ultranacionalista espanyol, l’aposta per la judicialització de la política i la teatralització de les accions contra l’independentisme
van anar fent créixer la forma-

ció. Va revalidar els tres escons
el 2010 i va passar als nou en les
eleccions del 25 de novembre del
2012, post-Diada multitudinària, en les quals va recollir vots
d’un PSC ple de turbulències. Rivera tenia al cap el salt a l’arena
espanyola com a partit frontissa
i ho va provar el 2008, sense obtenir-hi representació. Ho va
provar també a Europa el 2009,
amb una aliança erràtica amb el
grup Libertas, antieuropeista i
ultra, amb què va obtenir zero
representació i va aixecar les primeres veus crítiques. Rivera va
teixir acords amb altres formacions locals i el 2015, tot i ser
l’únic que va aconseguir els avals
per ser candidat, amb una campanya favorable i el suport d’elits

econòmiques, no va aconseguir
la clau de la governabilitat a l’Estat espanyol amb 40 escons. La
irrupció de Podem, amb 69 diputats, els va eclipsar i els va barrar
el pas. L’acord programàtic amb
el PSOE de Pedro Sánchez va
fracassar i es van repetir eleccions el 26 de juny del 2016, en
què Rivera va baixar a 32 escons
i va donar suport a la investidura
de Mariano Rajoy, i també a la
moció de censura del maig del
2018, que va deixar el PP sense
presidència. L’agitada vida política al Congrés, amb noves eleccions el 28 d’abril del 2019, els va
donar els millors resultats, amb
57 diputats, però ja hi havia ferides obertes dins del partit per
canvis en els processos de primà-
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Antonio Espinosa Portaveu de Renovadores Cs

“Tenim fets
contactes per
liderar-lo”
OPAC · “Reclamarem de totes les maneres saber quants militants
som, fins i tot per la via notarial o judicial” DIFERENT · “No som
partidaris de la tesi d’Hervías d’abandonar Cs per passar al PP”

Espinosa, en la roda de premsa de dijous a Madrid demanant la dimissió d’Arrimadas ■ J.A.

J.A.
BARCELONA

L’

exdiputat al Parlament és la cara visible de la plataforma Renovadores, que vol un canvi estructural, començant per la dimissió d’Inés Arrimadas, i forçar que es
convoqui un congrés extraordinari.

ries i en l’estratègia per fer un gir
a la dreta –s’hi inclou la famosa
“foto de Colón”– sense basar-se
en acords programàtics, afirmen
els crítics. La investidura de Sánchez fracassa i la nova repetició
electoral del novembre del 2019
deixa Cs amb 19 diputats, devorats per Vox, fet que provoca la
dimissió de Rivera, i un degoteig
de baixes i desercions que s’ha
aguditzat amb els resultats a Madrid, i cap autocrítica de la direcció. L’intent de consolidar un
partit de centre queda orfe.
En tot aquest procés, ja havia
deixat a Inés Arrimadas la responsabilitat a Catalunya. El
2015 hi va obtenir 25 escons, i
el 21 de desembre del 2017, amb
eleccions imposades, l’executiu
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suspès i intervingut pel 155 i el
govern a l’exili i a la presó, en va
obtenir 37, però no va poder evitar que l’independentisme sumés. Aguanten a l’hemicicle amb
cartells i la persecució de llaços
grocs, però són incapaços de teixir aliances. El president Quim
Torra etzibava una premonitòria
frase a Arrimadas el maig del
2019: “Sent aquest silenci? És el
que queda del seu pas pel Parlament, el no-res.” La dimissió de
Rivera porta Arrimadas a Madrid. La direcció no accepta les
primàries que trien Lorena Roldán com a candidata i hi posa
Carlos Carrizosa. Roldán se’n va
al PP i les eleccions del 14-F consumen el desastre: perden 30 diputats i els supera Vox. ■

Quantes firmes tenen i quantes en necessiten per demanar el congrés?
Superem el miler i necessitem que hi hagi
un terç dels afiliats. L’inconvenient és la
falta de transparència. Reclamarem de totes les maneres possibles saber quants militants som, fins i tot per la via notarial o
judicial, quan creguem que tenim prou
firmes. Hi ha baixes contínues, i ni ells mateixos saben quants afiliats tenim. Devem
estar entre els 10.000 i els 12.000.
Han rebut resposta de la direcció a
aquesta petició i a la de dimissió d’Inés
Arrimadas?
Cap. Intenten de manera indirecta per
les xarxes, a través d’afiliats, lligar-nos
al sector de Fran Hervías, amb qui no tenim cap vinculació. No som partidaris de
la tesi d’abandonar Ciutadans per passar
al PP. Tenim errors propis i, a més, ens
trobem amb una persecució sistemàtica
de Cs per part del PP aprofitant la col·laboració de gent com Fran Hervías, que

fins i tot va ser secretari d’organització.
No acceptaríem gent així dins del grup.
Si demanen refundar el partit, és que
deuen tenir un candidat a liderar-lo.
Tenim fets contactes per liderar-lo, però
hem de ser discrets. El que importa és
obrir el camí del congrés i ben segur que
llavors ja hi haurà gent que es promourà
per dirigir-lo.
Demanen dimissions a Catalunya?
Per descomptat. Ara és un partit en què
es nomenen tots els càrrecs des de la presidència, sense participació dels militants.
En volem canviar l’estructura perquè els
afiliats de cada territori decideixin.
Però vostès van donar suport als estatuts quan es va fundar el partit.
No, abans érem molt més oberts. S’han fet
canvis que n’han blindat l’estructura i han
dificultat que canviïn coses. Per exemple,
hi havia primàries per escollir els cinc primers candidats de les llistes i no un com
ara. I per al consell general, la llista guanyadora s’emporta tots els representants
i abans en cobria només dos terços.
Quin és el futur de Cs a Catalunya?
Els resultats van ser dolents i hem d’aspirar a ser la força constitucionalista
més votada, i és possible amb un canvi
d’actitud, de propostes i de persones. ■

