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Vox truca a la porta
«No serà preocupant si ho centren [la campanya] en qui defensa millor la unitat
d'Espanya. Però si aborden, com sembla que faran, el tema de la immigració, és
important que els altres partits no caiguin en el seu parany.»
Manresa i Solsona són els únics municipis de la Catalunya Central on Vox presenta
candidatura a les eleccions municipals. Quan Plataforma per Catalunya l'any 2007 va estendre's i
créixer sobretot a la Catalunya interior, amb Vic com a epicentre, es va dir que la ultradreta
arrelava als territoris de la Catalunya carlista. A Manresa aquell any Plataforma per Catalunya va
obtenir un regidor l'any 2007 amb 1539 vots, el 5'81 %, i va créixer l'any 2011, amb 2391 vots i
el 8'95%. Però ara fa quatre anys només en va obtenir 526 vots, un 1'9% quedant-se sense
representació, coincidint amb l'enfonsament generalitzat de Plataforma per Catalunya. A les
eleccions generals del passat 28 d'abril, Vox va obtenir a la capital del Bages 1210 vots, un
3'05%. Vots que si es traspassessin els resultats al que pot passar el 26 de maig, no li donaria
regidor donat que cal arribar al 5%. Tot i això són eleccions diferents, i si sacsegen com feia PxC el
tema de la immigració, amb una participació inferior a la de les eleccions generals, i depenent de
com facin la campanya PP i Ciutadans, sí que els seria possible entrar a l'ajuntament.
Si ens remuntem a 2011, quan PxC va obtenir 67 regidors arreu de Catalunya, la immigració i
el discurs negatiu vers els immigrants estava en boca de molts. Josep Anglada i Xavier García
Albiol es retroalimentaven i les seves mentides o mitges veritats tenien molt ressò. Prometien que
farien tancar els comerços d'immigrants que obrien fins tard i, suposadament, incomplien els
horaris comercials, passant per alt que la normativa de comerç permet als establiments
d'alimentació de menys de 150 metres quadrats obrir les 24 hores. Recordeu també aquella
informació de de ràdio macuto que corria per tot Catalunya de que les assistents socials regalaven
un cotxet de nadó o donaven un val per aconseguir-lo gratis a les dones immigrats, però el negaven
si la demandant era una mare autòctona? Eren fake news que corrien com la pólvora quan encara
no hi havia WhatsApp. I el PP va haver de demanar a Albiol que moderés les seves acusacions
vers les administracions de fer la vista grossa i no fer complir als immigrants les normatives i
ordenances, donat que moltes comunitats autònomes i ajuntaments estaven governats pel PP. I
les paraules d'Albiol podien ser contraproduents en responsabilitzar-los també de ser negligents.
Però la ultradreta que arriba ara amb Vox no fa del rebuig a la immigració el seu monotema, sino
que ha crescut sobretot com a protesta pel procés sobiranista català, convergint a molts llocs,
aquell sector del PP ultracatòlic empipat amb Rajoy per no derogar la llei de l'avortament i ser
massa tou amb l'independentisme, amb els grups d'ultradreta franquista, xenòfoba, exfalangista o
neonazi, defensora de l'Espanya centralista sense autonomies. I el Bages ha estat una de les
comarques catalanes on han florit més d'aquests grups. No parlo només dels grups que es van
deixar veure a partir de setembre de 2017, que de vegades no eren més que el fatxa o franquista
del poble, com Raúl Macià, envoltat d'una colla d'amics, També n'hi va haver que en el seu
moment, com Democracia y Unidad Española, de Jaime Vizern, van ser capaços de mobilitzar
més de dues centes persones. I al Bages, concretament a Santpedor va néixer l'octubre de
2013 el col·lectiu ultra Somatemps de la mà dels mateixos que, un any més tard, perquè no se'ls
veiés tant el llautó franquista, van crear una sigla més àmplia que seria Societat Civil Catalana.
Alguns d'aquest ultres del Bages han anat a Vox, partit que per evitar danys colaterals, ha
vetat arreu de l'Estat a molts dels que tenien antecedents delictius o passat neonazi. Aquesta és
una de les causes que Vox hagi fet tan poques llistes a l'antiga Catalunya carlista. Raúl Macià un
dels primers militants de Vox a la comarca, no és a cap llista. I quan fa nou mesos l'exregidor de
PxC Albert Pericas va demanar entrar a Vox per crear el nucli del Bages, des de Barcelona van
donar llargues a la seva admissió pel seu passat controvertit. El mateix ha passat a altres ultres
prou coneguts. Potser per això la llista de Vox a Manresa, està encapçalada per la dona de Pericas,
https://www.naciodigital.cat/manresa/opinio/19566/vox/truca/porta
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Inmaculada Cervilla, que va ser cap de llista de PxC a Sant Joan de Vilatorrada i el Pont de
Vilomara, i el número dos es Miguel Rodríguez, que va encapçalar fa quatre anys la llista de PxC
a Santpedor. Ara tot dependrà de la campanya, que no serà preocupant si ho centren en qui
defensa millor la unitat d'Espanya. Però si aborden, com sembla que faran, el tema de la
immigració, és important que els altres partits no caiguin en el seu parany.
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