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El PDECat anuncia que es presenta
a totes les eleccions amb «totes les
conseqüències»
El partit concorrerà rere la marca Junts per Catalunya en més de 900 municipis

Convenció municipal del PDECat a Vic | ACN

El món municipal del PDECat s'ha reunït aquest dissabte a Vic, la capital d'Osona. En ple pols per
les llistes al Congrés dels Diputats i el fantasma de l'escissió vagant, el president de la formació,
David Bonvehí ha assegurat que el partit concorrerà a les tres properes eleccions -espanyoles,
municipals i europees- "amb totes les conseqüències".
En la seva intervenció en la convenció municipalista, Bonvehí ha deixat clar que ningú ha de
"dubtar" que "aquest és el partit del president Puigdemont des del primer dia". Per la seva
banda, Carles Puigdemont, en un vídeo des de Brussel·les, ha dit que la formació ha "d'obrir la
mirada", "no caure en el sectarisme" i "tenir l'esperit d'anar junts".
En les eleccions municipals, el PDECat es presentarà rere la marca de Junts per Catalunya
"adaptada a cada municipi" en més de 900 localitats catalanes.
Els noms sobre la taula
El fracàs dels pressupostos de Pedro Sánchez -lamentat per bona part de la direcció- i la
convocatòria d'eleccions espanyoles han impactat en un partit que haurà de decidir com a molt tard
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les properes setmanes qui presenta al Congrés dels Diputats.
Puigdemont, des de Waterloo, no veu amb mals ulls el nom de Josep Rull, un dels encausats per
rebel·lió en el judici al Tribunal Suprem. "Si Forn va a Barcelona i Jordi Turull al Parlament
Europeu, té sentit", asseguren des de la sala de màquines de la formació. Rull és un dirigent molt
ben vist per les bases i comptaria amb el suport tant del partit com de la Crida, en cas que
fracassi -com tot indica- l'emplaçament als per a una llista unitària. El problema, en tot cas, no és
tant de si Rull és idoni o no, "sinó del projecte i de qui fa de candidat efectiu", com ressalta un dels
dirigents consultats.
L'entorn de l'expresident, molt actiu, tampoc descarta que sigui Jordi Sànchez el candidat al
Congrés. L'expresident de l'ANC i màxim dirigent del grup parlamentari de JxCat des de la presó,
protagonista aquesta setmana al Congrés, també sonava per a les europees, però ara té opcions
a Madrid, segons publicava ahir Vilaweb.
Els noms de Míriam Nogueras, propera a Puigdemont, i Eduard Pujol, portaveu parlamentari
adjunt de JxCat, es donen per segurs en les travesses que es preparen a Waterloo. Hi ha qui
tampoc descarta el nom d'Elsa Artadi, consellera de la Presidència, que fa setmanes que prepara
el salt com a número dos de Forn però no l'acaba de concretar. La concreció de les apostes de
Nogueras i Pujol han enervat sectors del grup parlamentari actual, en el qual la majoria -Carles
Campuzano, Jordi Xuclà, Sergi Miquel, Feliu Guillaumes i Ferran Bel- apostaven per tramitar els
pressupostos i dialogar.
La confecció de les llistes, per tant, reobre el pols de fons existent dins del partit des de fa mesos, i
membres de la direcció consultats no descarten un "trencament" entre l'essència més convergent
i l'espai més proper a la Crida i a Puigdemont. "En algun moment ens hem de plantar", ressalten.
Fonts oficials indiquen, en tot cas, que la llista del PDECat sortirà d'unes primàries, per bé que les
dues últimes que s'han fet -per a les eleccions del 21-D, en les quals la candidatura la va fer
Puigdemont, i per a les municipals de Barcelona, guanyades per Neus Munté- no s'han dut a la
pràctica.
Manifest municipal
Un cop passin les espanyoles, més obertes que mai i que a Catalunya tenen a ERC com a
favorita a les enquestes, el repte immediat seran les municipals. El PDECat és la principal força
del país a nivell local, amb més de 400 alcaldes i 3.000 regidors, però el 26 de maig s'ho juga tot.
Fa quatre anys va seguir amb la inèrcia engegada el 2011, quan va aconseguir governar a
Barcelona i va arribar al poder a les quatre diputacions, però ara el context és diferent. Aquest
dissabte s'aprova un decàleg municipalista basat en la gestió però que referma el compromís amb el
procés català en ple judici al Suprem.

El poder local del PDECat està en joc a les municipals:
des del 2011 governen les quatre diputacions, però ara
el context ha canviat
El 26-M també hi ha europees, per a les quals encara no hi ha candidat designat. L'aposta de la
direcció és anar amb el PNB, que no té gaire bona relació amb Puigdemont des de la tardor del
2017. La confecció de les llistes i la definició dels projectes en els tres àmbits -municipis, Congrés i
Parlament Europeu- són un reflex del debat intern que viu el PDECat, sempre condicionat per les
cites electorals.
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