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La nova direcció de Podem obre una
altra crisi a Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin defensa en un document presentat dissabte al Consell
Ciutadà que la formació lila ha de guanyar espai en la coalició de l'esquerra
alternativa al Parlament | El moviment del diputat crispa la relació amb les altres
forces que integren el grup parlamentari

Albano Dante Fachin i Joan Coscubiela, en una compareixença al Parlament | ACN

Nou episodi de crisi a Catalunya Sí que es Pot (CSQEP). La voluntat de la direcció de Podem de
revisar la relació entre els partits que integren el grup parlamentari ha tornat a tensionar les
costures de de la coalició de l'esquerra alternativa. El nou secretari de la formació lila, Albano Dante
Fachin, va presentar aquest dissabte un document a la reunió del Consell Ciutadà de Podem que
reclamava repensar l'espai que ha d'ocupar el partit dins de CSQEP, integrada també per ICV i
EUiA. Tal com ha pogut confirmar NacióDigital, el camí emprès per Fachin ha tornat a generar
desconfiança en el grup parlamentari, que a principis d'any ja va viure una altra situació de crisi
(http://www.naciodigital.cat/noticia/102151/carta/dirigent/podem/amenaca/amb/trencar/amb/catalu
nya/si/es/pot) quan el mateix Fachin va sol·licitar que s'equilibrés el protagonisme dels diputats
de la coalició i modificar les dinàmiques de treball al Parlament.
Com en aquella situació, resolta amb un debat intern que no va derivar en trencament de la
coalició, la situació actual constata la determinació de Podem per disposar d'un paper més rellevant
en la tasca parlamentària. Tal com ha avançat "La Vanguardia", la formació lila estudia convocar una
roda de premsa aquest dimarts per oferir més explicacions sobre aquesta qüestió. La direcció
estatal de Podem desconeixia les exigències plantejades per Fachin. Fonts consultades per
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aquest diari apunten que no s'ha produït cap reunió formal per discutir un canvi de rols al grup
parlamentari, del qual Joan Coscubiela (ICV) n'és el portaveu. Sí que ha transcendit que la
jornada d'avui ha estat tensa a la coalició des de primera hora del matí. No és casualitat que en la
conferència que ha pronunciat avui
(http://www.naciodigital.cat/noticia/116117/csqep/donara/suport/puigdemont/demanar/referendum/
estat/dia/28?rlc=p1) Lluís Rabell al "Fòrum Europa. Tribuna Catalunya" no hi hagi assistit cap
representant de Podem.
A l'espera que Fachin faci públic l'argumentari que motiva la seva petició, el darrer moviment de
la nova direcció de Podem constata les relacions tibants amb determinades veus d'ICV. Tot i que
fonts del grup parlamentari expliquen que no hi ha discrepàncies de tipus ideològiques i que en
realitat Fachin busca "més visibilitat" després d'haver-se fet amb el lideratge de Podem, tambe
hi ha qui assegura que ell fa servir, per exemple, els diferents posicionaments previs a la Diada Fachin va assistir, com Ada Colau, a la manifestació de l'Onze de Setembre, mentre que ICV se'n
va desmarcar- per carregar-se d'arguments per demanar un canvi.
Un debat sobre com afrontar el trimestre
Representants de les forces que integren CSQEP admeten que Coscubiela té "massa pes" en el
discurs del grup parlamentari, molt bel·ligerant amb el procés sobiranista. Aquestes mateixes
fonts recalquen que Fachin, portaveu adjunt de la coalició, vol tenir un paper determinant en la
creació del nou subjecte polític però, per contra, no disposa d'un protagonisme equivalent al de
Coscubiela per ser més visible. Fonts coneixedores de la situació expliquen que és legítim que
reclami més visibilitat, però en critiquen "les formes".
Tot i que la consigna que s'ha imposat dins del grup parlamentari és de silenci fins que aquest
dimarts es celebri la roda de premsa, el coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet, ha optat
per desdramatitzar la situació. Assegura que "no hi ha una crisi" dins de Catalunya Sí que es Pot,
sinó un "debat apassionat" sobre l'estratègia política i parlamentària que ha de seguir la confluència
d'ara fins el mes de desembre amb el debat de la qüestió de confiança, el debat de política general i
el de pressupostos de pel mig. Admet, però, que s'estan buscant "com reforçar els mecanismes de
treball" al grup perquè diputats com Fachin tinguin més pes. Tot i això, assegura que Coscubiela
seguirà sent el portaveu del grup.
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