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Votar les candidatures dels
rebotats: quan les discrepàncies
dins dels partits en generen de nous
Exembres de formacions que no tenen res a veure s'uneixen per liderar nous
projectes conjuntament en municipis com Canet de Mar

Els exregidors de Cs a Reus, en una imatge d'arxiu. | ACN

El Jueves va popularitzar el PGB -el Partido de la Gente del Bar- i en aquestes eleccions es
podria inventar el PRM -el Partit dels Rebotats dels Municipis-, format per coalicions i llistes que
arrepleguen candidats d'aquí i d'allà. Un dels casos més extrems és l'Unitat de Centre (UDEC
(http://www.radiocanet.cat/#!/news/id/radiocanetdemar_news_471) ) de Canet de Mar. Asseguren
ser ni de dretes ni d'esquerres, i està integrat per exmembres del PP i de Podem.
El cap de llista és l'expopular Albert Martínez i, després de trencar amb la direcció provincial
(https://www.lavanguardia.com/local/maresme/20190304/46826810309/canet-de-mar-pp-nuevopartido-fragmentacion-dimision-albert-martinez-concejal-toni-romero.html) , com recull La
Vanguardia, estarà acompanyat com a número 2 per Jordi Rojo, que va fundar el cercle de
Podem al municipi, i fa quatre anys es va presentar conjuntament amb ICV.
Ciutadans, malgrat ser un partit tan jove i fresc, ja té els seus rebotats. Un dels principals focus
de conflicte el té a Reus, on tres dels seus quatre regidors - Juan Carlos Sánchez, Pepa
Labrador i Guillem Figueras- han estripat el carnet.
(https://www.naciodigital.cat/reus/noticia/20555) Després de dies d'especulacions, comunicats i
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contracomunicats, han decidit presentar-se amb dCIDE, un partit que es reivindica de centre
esquerra i que va fundar un dels tres primers diputats de Ciutadans al Parlament. El partit, però,
no té res a veure amb el Decide que va aconseguir irrompre fa quatre anys a l'Ajuntament de
Santa Maria del Camí (l'Anoia).
El cap de llista era Carlos Navarro -conegut a Gran Hermano per "Le voy a pegar dos yoyas que
le van a temblar las orejas"- que es va convertir en regidor. Tanmateix, setmanes després,
renunciava a l'acta (https://www.naciodigital.cat/noticia/89120/yoyas/renuncia/ser/regidor) i
tornava als platós de televisió. Quatre anys després, el "Yoyas" ha tornat a ser notícia per ser
processat per violència masclista.
Sense abandonar el fons a la dreta de la política municipal, també destaca el cas de Joan Ballllosera. Portaveu del PP de l'Escala fins que va deixar el partit enfrontat amb la direcció, ara es
presentarà amb Nosaltres l'Escala, la marca local del "moderat" Nosotros-Partido de la
Regeneración Social. Es tracta del partit fundat per l'exregidor popular de Palafolls
(http://www.radiopalafolls.cat/2018/06/05/nosotros-la-nova-candidatura-doscar-berman-espresentara-a-les-properes-municipals/) que es va donar a conèixer per instar Ada Colau a
dedicar-se a "fregar terres". Com diu el refrany, els que s'assemblen se cerquen.
Llegeix més històries del 26-M a municipals.cat h
( ttp://www.municipals.cat)
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