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Les llistes fantasma municipals
sobreviuen malgrat el desprestigi
El 2011, Alícia Sánchez-Camacho s'havia compromès a no tornar a presentarne, però el PSC i el PP ho van fer el 2015 | Fa quatre anys, Enric Millo des del
PP i Àngel Ros des del PSC, van fer-ne una defensa política
Els partits prometen que no ho faran més, però cada vegada hi tornen: són les llistes fantasma,
que presenten candidats per municipis que potser mai de la vida no han ni visitat. Als comicis del
proper 26 de maig és de preveure que el fenomen es repetirà, ja que fa quatre anys alguns partits
van fer-ne una defensa política. Una defensa que va esdevenir tot un "salt qualitatiu" en relació al
2011, quan la líder del PP català, Alícia Sánchez-Camacho havia garantit que el seu partit mai
més no en tornaria a presentar.
El PSC i el PP són els protagonistes d'una pràctica que justifiquen en base a que els vots del partit
en molts municipis es perdrien, tal com va afirmar fa quatre anys l'aleshores alcalde i candidat
socialista per Lleida, Àngel Ros. Es tracta, doncs, de sumar vots i regidors per accedir a les
diputacions i als consells comarcals i, a més, engruixir la subvenció que cobra cada partit en funció
dels resultats totals obtinguts.
En contra d'aquest argument, hi pesa el desgast que sol comportar per al veïnat haver de veure
que un partit s'hi presenta sense ni tan sols un resident del propi municipi. En casos extrems,
s'havia arribat a justificar aquestes llistes degut a la por que tindrien els possibles candidats a
aparèixer públicament al costat de partits unionistes en comarques de la Catalunya interior, però
els minsos resultats captats per aquestes llistes semblarien desmentir aquestes motivacions.
No són fantasmes, "són persones", va insistir Millo
"Són persones de carn i os, amb ulls i amb cara, amb un domicili, a qui es pot tocar i que són del
PP. No hi ha fantasmes", va afirmar Enric Millo en una roda de premsa al Parlament de
Catalunya el 2015. Juan José Nieto, excandidat del PP per Santpedor (Bages) va explicar que el
partit li havia donat per signar un document en el que acceptava que se l'integrés en una llista,
però sense saber a quin municipi seria ubicat.
Les llistes fantasma han provocat episodis grotescos com els reforços que Xavier García Albiol va
haver d'enviar a Vic per omplir la meitat de la candidatura dels populars. Aquesta "expedició" va
ser debades, ja que la llista es va quedar a zero regidors.
A les Garrigues, el 2015, una de cada tres llistes presentades eren fantasmes: tretze del PSC i
vuit del PP. A la Noguera, es va arribar a l'extrem, amb un 90% de llistes exòtiques; el PSC
només va presentar-ne una d'autèntica, la de Balaguer. Al Ripollès, vuit municipis van tenir
candidatures unipersonals integrades per veïns de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un cas curiós
va ser el de Sant Joan de les Abadesses, el municipi ripollenc en què el PP va reclutar candidats
de la la ciutat madrilenya de Getafe.
Moltes llistes, però pocs resultats
A Osona, el 2011, el PP va presentar com a candidat fantasma a Tavertet el jove Xavier
Serrahima, que tan sols va obtenir 22 vots i no va sortir elegit, però la mort d'un regidor de CiU el
va situar al consistori del poblet del Collsacabra, que va visitar per primera vegada el dia que hi
va anar a prendre possessió. Era l'únic regidor d'del PP entre els quasi 500 amb què compta la
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comarca.
El MES (Moviment d'Esquerres) va denunciar que un centenar de les llistes del PSC havien estat
confegides amb persones que no residien al municipi pel que es presentaven als comicis del 24
de maig de 2015. A Gòsol (Berguedà), l'alcaldable del PP era un veí de Fraga.
Les xifres globals de les eleccions municipals de 2015 van evidenciar, tanmateix, el fracàs
d'aquestes pràctiques. Les 141 llistes fantasmes del PP van proporcionar-li tan sols 236 vots i zero
regidors. Per la seva banda, el PSC va obtenir 333 vots gràcies a les seves 144 listes "irregulars",
amb el saldo d'un solitari regidor.
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