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Elsa Artadi, el secret més ben
guardat de JxCat
Amb una trajectòria acadèmica impecable, doctorat a Harvard inclòs, la directora
de campanya de Junts per Catalunya va créixer a l'ombra de Mas-Colell dins
l'administració | En l'última legislatura ha estat una peça clau de l'engranatge de
Puigdemont a Palau | Tot i haver format part de la direcció, fa unes setmanes va
donar-se de baixa del PDECat per "raons personals"

Elsa Artadi, a la manifestació de Brussel·les | ACN

La ponència ideològica del PDECat no va ser, ni molt menys, tan polèmica com l'organitzativa.
Mentre tots els periodistes feien guàrdia per saber si la militància acceptava el tàndem Artur MasNeus Munté i per conèixer al detall un règim d'incompatibilitats que encara porta cua, a la planta
de dalt del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) dues joves dirigents
perfilaven el document programàtic fundacional del partit. Eren Maria Senserrich i Elsa Artadi
(Barcelona, 1976), que van haver de suportar l'allau de matisos que els assistents volien
introduir. "En algun moment ens vam haver de quadrar", diria Senserrich uns mesos després.
Ara la seva companya Artadi té una feina encara més complicada: dirigir la campanya de Junts
per Catalunya
(https://www.naciodigital.cat/noticia/143040/elsa/artadi/directora/campanya/junts/catalunya) .
Durant anys ha estat un dels secrets més ben guardats del Govern.
Amb una trajectòria acadèmica brillant -doctorada a Harvard l'any 2006, professora a la universitat
Bocconi de Milà-, va ser reclutada com a assessora per Andreu Mas-Colell quan va ser nomenat
conseller d'Economia. Se la podia veure pel Parlament amb un feix de papers sota el braç cada
vegada que Mas-Colell havia d'intervenir a la cambra. Eren els anys de les retallades i del
business friendly en un departament que va haver de fer tots els equilibris del món per quadrar els
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comptes amb conseqüències directes sobre el finançament dels serveis públics. També va estar
implicada en la proposta de pacte fiscal que Mas va fer a Mariano Rajoy durant el 2012 i que va
acabar fracassant per la porta tancada de la Moncloa. Amb el pas dels anys va assumir més
responsabilitats.

? @elsa_artadi (https://twitter.com/elsa_artadi?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Som una candidatura
guanyadora per restaurar la democràcia, el #president
(https://twitter.com/hashtag/president?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @KRLS
(https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) , les institucions i anul·lar el 155. El 155 és
Rajoy i els seus còmplices, amb marques blanques a Catalunya: C's i PSC"#JuntsXCat
(https://twitter.com/hashtag/JuntsXCat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/rliIvSRrTi
(https://t.co/rliIvSRrTi)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 29 de novembre de 2017
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/935848178720608259?ref_src=twsrc%5Etfw)
El gran públic la va començar a detectar amb la Grossa de Cap d'Any, sorteig de nova creació que
pretenia competir amb la loteria nadalenca espanyola. En aquell moment ja havia estat
ascendida a directora general de Tributs i Joc sota la batuta de Mas-Colell, que la tornaria a
premiar el 2015 amb la secretaria d'Hisenda. El seu perfil mediàtic, però, es va mantenir baix,
sense entrevistes als mitjans ni contacte sovintejat amb periodistes. En privat, això sí, mantenia
tots els costums que havia adquirit en els anys als Estats Units: li agrada celebrar el dia d'Acció de
Gràcies cuinant un gall d'indi, com es fa allà el quart dijous de cada mes de novembre.
L'arribada de Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat li va obrir les portes a una nova
oportunitat professional. Va ser nomenada coordinadora general de Coordinació
Interdepartamental, un d'aquells càrrecs desconeguts per a la ciutadania però que tenen gran
importància de portes endins. El seu despatx està just per sobre del de Puigdemont, i aprofita per
guardar-hi calçat de vestir, segons va explicar ella mateixa en una entrevista concedida a La
Vanguardia (http://www.lavanguardia.com/economia/20170415/421697759829/elsa-artadipuigdemont-pdecat.html) el març d'enguany. Va a treballar sovint amb sabatilles d'esport o amb
ballarines i, en funció de l'agenda, es posa sabates de taló. En campanya sempre se la veu amb
calçat còmode, texans i ulleres rodones.
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Elsa Artadi, directora de campanya i número deu per Barcelona de Junts per Catalunya. Foto: Junts per
Catalunya

La relació amb el PDECat
Mas va ser qui li va encarregar, personalment, coordinar la conferència ideològica
(https://www.naciodigital.cat/noticia/131067/dretes/esquerres/no/son/solucio/res/aixi/pensa/pdecat
) que el PDECat va celebrar el 13 de maig al Teatre Victòria de Barcelona. En aquell moment ja
havia deixat l'executiva del partit arran de la decisió del consell nacional de tombar el règim
d'incompatibilitats. La coordinadora general, Marta Pascal, va fitxar-la per la direcció el juliol del
2016, tot i saber que era incompatible el seu càrrec a Presidència amb una responsabilitat interna.
En aquella direcció també hi havia Albert Batet, alcalde de Valls, proper a Puigdemont i també a
Artadi. Ara els dos treballen colze a colze en un equip de campanya en el qual hi ha poc pes del
PDECat.
El partit es mira amb certa distància la candidatura, i al llarg de tot el procés de confecció de la
llista hi va haver crítiques soterrades al nucli dur de Puigdemont. "El tenen segrestat", assegurava
l'entorn de la direcció. Pascal va assegurar diumenge, en una entrevista al diari Ara
(https://www.ara.cat/dossier/Marta-Pascal-decisions-JxCat-PDECat_0_1917408333.html) , que
les grans decisions del grup parlamentari les prendria el PDECat, i l'endemà Artadi li contestava
que les línies les traçarien els diputats amb la supervisió de Puigdemont. "L'entrevista de Pascal és
obvi que no va agradar a la candidatuta", ressalten fonts consultades per NacióDigital.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Z7Pc5R68mxw
Alts dirigents de la formació sostenen que Artadi tindrà un pes molt destacat en cas que el PDECat
entri en negociacions amb ERC per formar Govern, així com també el corrent Moment Zero, molt
influent en l'última etapa de Convergència i que agrupa càrrecs que van créixer amb Mas al
Palau de la Generalitat. La relació de la cap de campanya amb el partit no acaba de ser fluïda: es
va donar de baixa fa unes setmanes per motius estrictament "personals". No hi ha cap dubte que
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els independents
(https://www.naciodigital.cat/noticia/142915/puigdemont/minimitza/pes/pdecat/llista/definitiva/junts/
catalunya) cotitzen més a l'alça que els militants neoconvergents en la campanya del president.
Així va quedar demostrat en la nit d'obertura
(http://www.naciodigital.cat/noticia/143998/primera/gran/nit/dels/independents/junts/catalunya) ,
amb cap dirigent del PDECat prenent la paraula.
Aficionada al ioga, habitual de Sitges si la feina li ho permet, Artadi és un nom assenyalat en
vermell quan es parla del futur de l'espai polític nacionalista. Després d'anys sent el secret més
ben guardat del Govern, el tàndem que forma amb Puigdemont al capdavant de la campanya i
l'escó que obtindrà com a diputada la convertiran en protagonista dels propers mesos. Sempre i
quan, això sí, les urnes donin la raó a les enquestes que apunten a la trajectòria ascendent
(https://www.naciodigital.cat/noticia/144138/enquesta/periodico/dona/empat/tecnic/entre/erc/junts/
catalunya) de Junts per Catalunya.

Carles Puigdemont, Artur Mas i Elsa Artadi, en un acte a Brussel·les Foto: Junts per Catalunya
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