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Alcaldables de Ciutadans que fa
quatre dies eren independentistes
Ciutadans és el partit unionista que més creix a les municipals: passa de 90 a
204 candidatures, i per primera vegada, irromp a la Catalunya interior

Lorena Roldán, en una imatge d'arxiu | ACN

Ciutadans és el partit unionista que més creix a les municipals. Passa de 90 a 204 candidatures
(http://www.municipals.cat/noticia/54/borsa/municipals/quins/valors/pugen/quins/baixen) , i per
primera vegada, irromp a la Catalunya interior amb llistes a Olot, Solsona i Vic, entre altres
poblacions. No sempre és fàcil trobar caps de llista -a Berga han hagut de recórrer a un veí del Pont
de Vilomara
(http://www.municipals.cat/noticia/73/home/volia/ser/vegada/candidat/cs/berga/vox/manresa) -, ni
sovint hi ha temps per revisar l'historial del "càsting" electoral. Aleshores, apareixen sorpreses i
surten alcaldables del mejor unidos que fa quatre dies eren independentistes.
Arrimadas fa pocs dies va ser a Vic a la recerca de la foto de quatre crits
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177875/video/directe/arrimadas/busca/troba/foto/dels/crits/vic)
. La visita va ser tan ràpida que ni va tenir temps de presentar Jaume Amargant, el cap de llista
dels taronges a la capital d'Osona. El candidat assegura que la ciutat ha transmès una imatge
"provinciana"
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/60182/jaume/amargant/volem/ressituar/vic/espanya) i
aposta per "ressituar Vic a Espanya".
El currículum oficial d'Amargant explica que va ser el número 4 de CiU el 2014. Assegura que es
va desvincular del partit després de l'?artefacte electoral? de Junts per Sí... però ara ha
https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/29760/alcaldables-ciutadans-fa-quatre-dies-eren-independentistes
Pagina 1 de 2

transcendit una imatge votant al referèndum de l'1 d'octubre (https://el9nou.cat/osonaripolles/actualitat/de-votar-al-referendum-de-l1-o-a-ser-candidat-de-ciutadans-a-vic/) . I no sembla
que ho fes obligat. Com a mínim, deu ser rebelión, no?
Amargant no és l'únic alcaldable amb presumpte passat indepe. Miguel Muñoz encapçala la
llista dels de Rivera a Palafolls. Aquests dies ha circulat una imatge seva participant a la Via
Catalana (http://www.radiopalafolls.cat/2019/04/30/el-candidat-de-cs-a-palafolls-va-participar-ala-via-catalana-per-la-independencia/) cap a la independència del 2013 -on, per cert, hagués
pogut coincidir amb Lorena Roldán, la substituta d'Arrimadas al Parlament
(https://www.elnacional.cat/ca/politica/passat-independentista-lorena-roldan_221712_102.html) -.
Muñoz ha fet uns quants viatges ideològics i geogràfics: va començar al PP de Malgrat, es va afiliar
a CDC després de tornar de viure un temps d'Andalusia -època on va participar a la Via
Catalana-, va tornar flirtejar amb els populars a Malgrat i Palafolls, abans de fer el salt definitiu
als taronges. Ara, apunta a Nosotros-Partido de la Regeneración Social -el partit de l'exregidor del
PP (http://www.radiopalafolls.cat/2019/04/24/junts-per-palafolls-i-nosotros-tambe-concorreran-ales-eleccions-municipals/) que va instar Colau a fregar pisos
(https://www.lavanguardia.com/politica/20170808/43433416666/el-exedil-del-ppc-que-mando-acolau-a-fregar-suelos-funda-un-nuevo-partido.html) - com els responsables d'haver airejat el seu
passat indepe.
Llegeix més històries del 26-M a municipals.cat h
( ttp://www.municipals.cat)

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/29760/alcaldables-ciutadans-fa-quatre-dies-eren-independentistes
Pagina 2 de 2

