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Maragall convoca Collboni a una
trobada
Enmig de la negociació per la governabilitat de la ciutat, els republicans no tenen
per objectiu explorar un pacte amb els socialistes, sinó "contrastar" en quin punt
es troben els dos partits després de les municipals

Ernest Maragall i Jaume Collboni, en una imatge d'arxiu | ACN

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha convocat al seu homòleg del
PSC, Jaume Collboni, a una trobada, segons ha pogut saber NacióDigital. Enmig de les
negociacions per la governabilitat de la capital catalana, l'equip del dirigent republicà s'ha posat en
contacte amb els socialistes per agendar una reunió que no té, de partida, l'objectiu d'explorar cap
acord, sinó de "contrastar" en quin punt es troba cadascuna de les formacions després de les
eleccions del 26 de maig.
Fonts coneixedores de la petició argumenten que Maragall fa aquest pas com a guanyador dels
comicis i dins de la voluntat de "no tancar-se a res". Tot i això, mantenen, com ha dit el dirigent
republicà en els darrers dies, que el PSC "no pot ser un soci" perquè la seva aposta passa per un
govern progressista compromès amb polítiques d'esquerres però també amb la defensa dels drets
i les llibertats.
L'objectiu de la trobada, insisteixen, és dialogar cara a cara sobre quin anàlisi es fa del resultat
electoral, escoltar-se mútuament i saber de primera mà com l'entoma l'escenari postelectoral
cadascuna de les dues formacions malgrat que la distància sigui "abismal". Per ara, ERC no té
resposta del PSC, que precisament aquest dilluns ha assegurat que només vol obrir converses
amb Barcelona en Comú
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(https://www.naciodigital.cat/noticia/181330/collboni/avisa/nomes/negociara/amb/comuns?rlc=p1)
però en cap cas amb Ernest Maragall. "Els socialistes només ens asseurem a una taula per parlar
de govern amb els comuns, en coherència amb els resultats", ha dit el líder del PSC a la capital
catalana, que des del primer dia ha fet una crida a fer el possible per evitar que la ciutat tingui un
alcalde independentista.
El gest d'ERC arriba poc després que els comuns hagin tornat a insistir que l'única equació de
pacte que contemplen és a tres bandes amb republicans i socialistes, que mantenen els vetos
creuats. La incògnita és si acceptarà o no Collboni aquesta trobada que, lluny d'explorar un pacte,
serviria per trencar el gel, i quin efecte pot tenir la seva resposta en el posicionament dels
comuns.
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