
Diumenge, 3 de maig del 20156

4 PRESÈNCIA
03 - 05 - 2015

● El cronòmetre està a punt. Dijous a mit-
janit es donarà el tret de sortida oficial a la
campanya per a les eleccions municipals.
Serà l’esprint final i oficial per al 24-M.
Més de 5,3 milions de catalans estan cri-
dats a les urnes en uns comicis locals for-
tament marcats pel procés sobiranista que
viu el país. Més enllà de la lògica munici-
pal, la convocatòria d’aquest maig se situa
com una parada clau en el camí cap a les
eleccions catalanes del 27 de setembre, a
les quals les forces i les entitats sobiranistes
volen donar un caràcter plebiscitari. L’ob-
jectiu de la tardor: que hi hagi una majoria
diàfana per la independència que permeti
posar rumb definitiu a l’estat propi. Els co-
micis al Parlament convertits en el gran
referèndum per la independència. I les
eleccions del 24-M, l’estació intermèdia
que, bo i respectant el plantejament local,
permetrà examinar, quatre mesos abans,
la salut del procés. Tot i que algunes veus
com la del president espanyol, Mariano
Rajoy, o la del líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, rebutgen analitzar els comicis en
clau nacional, l’endemà del 24-M es comp-
taran tots els vots, especialment, els sobi-
ranistes.

Conscients de la situació, les forma-
cions s’han abocat en unes eleccions mu-
nicipals que marquen l’inici d’un cicle
electoral de final obert. Un període que
hauria de culminar amb els comicis espa-
nyols a les acaballes del 2015. Mariano Ra-
joy els preveu per als darrers mesos de
l’any, però com va deixar anar aquesta set-
mana, com a últim recurs, no tanca la por-
ta a fer-los coincidir amb el 27-S. La previ-
sió electoral estatal ha afegit elements d’in-
certesa a un calendari ja amb dubtes del
qual, per ara, sols està assegurada la data
del 24 de maig. Dia de municipals a Cata-
lunya i a la resta de l’Estat on, a més, se ce-
lebren eleccions autonòmiques, que posa-
ran a prova la resistència del gastat bipar-
tidisme.

XIFRES I SIGLES
Els partits amb presència al Parlament han
presentat més de 3.000 llistes a les munici-
pals. CiU és, com és habitual, la que regis-
tra més candidatures (858 en municipis i
47 a entitats municipals descentralitza-
des). La federació nacionalista baixa lleu-
gerament respecte a les de fa quatre anys
(de 911 del 2011 a les 905 actuals), com
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també ho fa Iniciativa (de 242 a 221) i el
PP (de 540 a 525). Els grans creixements
són per als republicans (de 588 a 715), la
CUP (de 72 a 163) i Ciutadans (de 56 a
89). I la davallada més gran se l’emporta el
PSC. Perd un 25% de les seves candidatu-
res municipals (de 712 a 517). I, segons ha
admès la mateixa formació, ha hagut de
recórrer a llistes fantasma –un centenar–,
aquelles engrossides amb persones que no
són dels municipis on es presenten. El PP,
que també n’ha confegit, defensa que no
són il·legals.

Si s’aplica l’aritmètica atenent al procés,
les forces sobiranistes –CiU, ERC i la
CUP– pugen d’ençà del 2011. Presenten

més de 1.700 llistes respecte a les més de
1.500 de fa cinc anys. Pel que fa a les neta-
ment unionistes –el PP i Ciutadans–, tam-
bé augmenten les candidatures, però su-
posen un terç de les registrades pels parti-
daris de l’estat propi. Són els partits més
tebis en les seves posicions nacionals, so-
cialistes i ecosocialistes, els que registren
una davallada de candidatures.

CAMPANYA DE MOBILITZACIÓ
S’han abocat en el 24-M tots els recursos
dels partits però també de les entitats sobi-
ranistes, que han reactivat la campanya de
mobilització coincidint amb la precampa-
nya per les locals. El recent acte que l’As-
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semblea Nacional Catalana (ACN), Òm-
nium Cultural i l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI), agrupades
sota la campanya Ara és l’Hora, van cele-
brar al palau Sant Jordi va ser un èxit però

també una declaració d’intencions. Les
entitats van entrar en campanya per donar
suport a les candidatures partidàries de
l’estat propi. “El 24-M guanyarà el sobira-
nisme i iniciarem la independència”, pro-

clamava la presidenta de l’ANC, Carme
Forcadell, el divendres 24 d’abril. Al Sant
Jordi, hi havia un bon nombre de candi-
dats a les municipals. I, a més d’agraïments
per la seva feina, van rebre crides d’Ara és
l’Hora a assentar el procés des de la base,
des dels municipis. “Els catalans no po-
dem deixar de votar amb caràcter plebisci-
tari fins que no siguem independents”,
sentenciava el president de l’AMI, Josep
Maria Vila d’Abadal. Els partits sobiranis-
tes no s’atreveixen a anar tan lluny. Però
tenen claríssim que el proper 24 de maig
és una parada transcendent en la ruta cap
al setembre. I que l’endemà del 24-M es fi-
xarà rumb al 27-S.

Amb el procés sobira-
nista planant sobre la
convocatòria, les muni-
cipals són 947 batalles
entre les quals en des-
taca especialment una,
la de Barcelona. La ca-
pital catalana acapara

mirades no només com
a feu estratègic sinó
també com a possible
prèvia de les catalanes
del setembre. Sobretot
pel que fa a la irrupció
de Podem, que es pre-
senta –entre d’altres–

amb ICV sota la marca
Barcelona en Comú. I
amb l’activista Ada Co
lau de candidata. Barce-
lona i l’aritmètica de les
diputacions marcaran
l’endemà dels comicis
locals.

La gran batalla de les 947
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Les eleccions municipals obren el camí
cap a les catalanes del 27-S que els
sobiranistes volen que siguin plebiscitàries


