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Què va votar Ada Colau el 27-S?
«Serà aleshores on probablement veurem a l'Ada Colau alineada sense fissures
amb el poble de Catalunya i posant l'estructura de l'Ajuntament al servei de la
democràcia»
Fa pocs dies Iñigo Errejon i Pablo Iglesias escrivien una carta oberta a la militància de
Podem comentant els resultats negatius que Catalunya Sí que es Pot (CSQEP) havia obtingut a
les eleccions al Parlament. Sense cap tipus d'autocrítica, en un moment de la carta deixen anar
que ?Por desgracia, no contamos en esa candidatura con todas las fuerzas y compañeros que
nos habría gustado para conformar ese polo ciudadano con el que patear el tablero catalán?. A
qui es deurien referir?
Situem-nos un mes enrere. A finals d'agost Ada Colau en contra del que havia dit, confirma que
no anirà a la Via Lliure de l'Onze de Setembre. Una setmana més tard Barcelona en Comú
s'absté en la votació per que Barcelona entri a formar part de l'Associació de Municipis per la
Independència provocant que no s'arribi a la majoria necessària. L'independentisme s'enfada i
molt contra l'alcaldessa!
Però a partir d'aquí sembla que alguna cosa canvia. Gerardo Pisarello i Jaume Asens, els dos
pesos pesats del govern municipal assisteixen a la Via Lliure de la Meridiana i eufòrics es
fotografien amb una altra icona ?del canvi?, la flamant alcaldessa de Badalona Dolors Sabater.
Però el més important és que durant la campanya electoral Ada Colau, en contra del que es
podria esperar, adopta un paper institucional neutral i evitar fer campanya per cap partit. Tot i els
esforços de la CSQEP de vincular-se als nous ?ajuntaments del canvi? Colau evita dir en públic a
qui votarà i, que tinguem coneixement, no assisteix a cap míting.
Alguns dels seus regidors com Raimundo Viejo, membre del Consell Ciutadà de Podem,
donen suport actiu a CSQEP a les xarxes socials però, en canvi, altres no es mullen. A una
setmana de les eleccions la regidora de la Barceloneta, Gala Pin, anuncia públicament que votarà
la CUP. És una manera d'explicitar que allò que ja saben que farà molta gent, votar Barcelona en
Comú a les municipals i CUP al Parlament, és del tot coherent. És aleshores quan ressonen les
paraules d'Arcadi Oliveres... ?aviam si votar CSQEP s'entendrà com un vot contra el procés!? I
més d'un recorda que la CUP i Barcelona en Comú, tot i haver competit a l'Ajuntament de
Barcelona, són dos projectes d'esquerra alternativa nascuts ?des de baix? cosa que no es pot dir
de la coalició CSQEP nascuda d'un pacte entre dirigents. Per reblar el clau, el mateix Jaume
Asens, també membre del consell ciutadà de Podem, el dia abans de les eleccions fa un tuit dient
que ?Aviat farem història? tot citant no només tres candidats de CSQEP i tres de la CUP sinó
també a Lluís Llach i Toni Comín de Junts pel Sí!
El 27-S es confirma el to plebisicitari de les eleccions i la derrota de CSQEP que queda en
4a posició a Catalunya i, el que és més sorprenent, en 5a a Barcelona, per darrera de la CUP. Al
barri de Gràcia, feu electoral de l'esquerra alternativa i viver dels moviments socials més
combatius, la CUP dobla els resultats de CSQEP, quan a les municipals de fa pocs mesos havia
estat just al revés.
De manera hàbil, Colau i Barcelona en Comú s'han desmarcat a temps de CSQEP i no
queden afectats pels seus nefastos resultats. A més, refan ponts amb l'independentisme fet que
els col·loca de nou a la centralitat política.
Quan d'aquí uns mesos el govern de Catalunya compleixi el mandat de crear estructures
d'estat i aquestes siguin impugnades brutament per l'Estat es viuran moments de conflicte
institucional molt durs. Serà aleshores on probablement veurem a l'Ada Colau alineada sense
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fissures amb el poble de Catalunya i posant l'estructura de l'Ajuntament al servei de la democràcia.
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