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Amb una posada en esce-
na solemne celebrada al
Palau Requesens, un edifi-
ci del segle XIII que està al-
çat sobre la muralla roma-
na de Barcelona, Salvador
Illa va constituir ahir, i
després presentar, el seu
govern a l’ombra, que
s’encarregarà de fiscalit-
zar el que presideix Pere
Aragonès. L’acte també va
servir per marcar les prio-
ritats polítiques que, se-
gons el parer del PSC, hau-
ria d’afrontar l’executiu
català. La primera és l’am-

pliació de l’aeroport del
Prat, un projecte que ara
mateix està atrapat en
una dicotomia entre els
qui el defensen per l’efecte
dinamitzador que tindria
sobre el teixit productiu
del país i els que s’hi opo-
sen per l’impacte de l’obra
en termes mediambien-
tals. I pel que es va poder
escoltar ahir, el líder socia-
lista estaria entre els pri-
mers, ja que considera “fo-
namental per al creixe-
ment” de l’economia que
es dugui a terme aquesta
obra a la infraestructura.
Una altra qüestió que per
al PSC és ara mateix poc

menys que inajornable és
la constitució d’una taula
de diàleg “com més aviat
millor” on tinguin cadira i
veu tots els partits amb re-
presentació al Parlament.
“És de vital importància
obrir un procés de diàleg a
Catalunya per escriure
una nova pàgina de con-
còrdia, de respecte i de re-
trobament a casa nostra

que faciliti arribar a am-
plis consensos”, va refle-
xionar Illa.

Integrat per 15 conse-
llers i dos comissionats, el
govern a l’ombra va fer ahir
la seva primera reunió al
voltant d’una gran taula ro-
dona. La seva cara visible
serà Alícia Romero, que ex-
ercirà de portaveu i titular
alternativa d’Economia,

Hisenda i Societat i Conei-
xement. Un dels primers
encàrrecs que han rebut
tant ella com la resta d’inte-
grants de l’equip per part
d’Illa és que es posin en con-
tacte amb els seus anàlegs a
la Generalitat per traslla-
dar-los la “disposició i dis-
ponibilitat de treballar per
tirar Catalunya enda-
vant”. ■

Redacció
BARCELONA

Illa fixa l’ampliació
del Prat com una
prioritat política
a El líder socialista també troba imperiós crear una taula del
diàleg catalana a El PSC presenta el seu ‘govern a l’ombra’

Salvador Illa, al mig de l’imatge, amb la resta de membres del seu gabinet durant la
presentació que es va fer ahir a l’edifici del Palau Requesens de Barcelona ■ ACNEn l’actual correlació de for-

ces al Parlament, el PSC és
clau per sumar la majoria
qualificada que es necessita
per renovar tot un paquet
d’alts càrrecs, entre altres el
síndic de greuges, designats
per la cambra. Illa va fixar ahir
un termini de tres mesos per
assolir-ho, aplicant criteris de
“meritocràcia, representati-
vitat, pluralisme o perspecti-
va de gènere”.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tres mesos per
renovar un gros
d’alts càrrecs
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Jordi Gaseni Nou president de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)

FUTUR “Venim d’èpoques complexes, tenim la repressió al clatell, l’Estat ens colla i hem de buscar el camí per sortir-nos-en”
PINYA “L’acte de divendres té molta força perquè tornem a veure les entitats juntes més seguit” NOVETAT “Podem ajudar,
sense substituir les entitats com l’ACM i la FMC, i col·laborar amb el nostre granet de sorra en el que necessiten els municipis”

er primer cop des que es
va fundar el 2012, l’AMI
va elegir divendres a
Tarragona, per unani-

mitat, un republicà, Jordi Gase-
ni, com a president, per rellevar
Josep Maria Cervera (Junts),
que ho havia estat des del 2018.

Content de com va anar l’as-
semblea de Tarragona?
Sí, després d’un temps amb
moltes dificultats per la pandè-
mia necessitàvem trobar-nos,
veure’ns les cares, ser a prop i
parlar de com afrontem aquest
nou cicle. Vam tenir les màxi-
mes autoritats del país: el presi-
dent Aragonès; la presidenta
del Parlament, Laura Borràs, i
també el president Puigdemont
per vídeo, també com a expresi-
dent de l’AMI. Aquesta és una
manera de tirar endavant amb
força. Tenim una feina que no
serà fàcil, però els alcaldes tots
som voluntat, tirarem enda-
vant, tenim reptes molt impor-
tants per descobrir i continuar.

El seu relleu ja estava pactat,
però coincideix també amb el
lideratge d’ERC al govern...
L’AMI no depèn de governs de la
Generalitat, sinó d’un mandat
municipal; la presidència actual
s’acabarà quan es convoquin les
eleccions municipals. El 2019 les
forces majoritàries d’ERC i Junts
es van equiparar en alcaldies per
primera vegada. Junts sempre
n’havia tingut més, i ara ERC
passava a tenir-ne un nombre si-
milar. Sovint als ajuntaments del
nostre país hi ha pactes, els dos
primers anys per a uns i els dos
últims per als altres, i això va fer
que penséssim repartir també el
mandat. Si les alcaldies ho fan, el
més lògic i normal era que això
es traslladés a l’AMI.

Cervera va ser autocrític en el
comiat, i va admetre certa des-
orientació, que no havia trobat
l’encaix amb el Consell per la

P
Òscar Palau
TARRAGONA

“A l’AMI oferim la fortalesa
d’actuar com un sol bloc”

República o que l’AMI ja no era
als pols de decisió des de l’1-O…
I tant... Només tinc paraules
d’agraïment per al Josep Maria
Cervera, em puc atrevir a dir que
hem fet un bon tàndem, i ha es-
tat molt generós. En tot cas hem
de ser conscients –i la gent ho
sap molt bé perquè ho hem vis-
cut directament– que des del
2017 no ha estat fàcil. Abans te-
níem objectius molt clars, anà-
vem cap al referèndum de l’1-O,
però a partir d’aleshores han pas-
sat coses, i ho hem d’assumir. De
fet, han passat a tot arreu: al go-
vern, al Parlament, als partits..., i
també als ajuntaments i a l’AMI.
És un moment complicat, i ho es-
tem gestionant, en general, de la
millor manera que sabem. Ens
hem d’adaptar, venim d’èpoques
complexes, tenim la repressió al
clatell, l’Estat ens colla i hem de
buscar el camí per sortir-nos-en.
Amb una sacsejada així és molt
complicat: tenim gent a la presó,
a l’exili, milers de represaliats... I

alcaldes amb contenciosos per
haver posat una bandera, per ha-
ver pagat una quota a l’associació
o per mocions... I des de l’AMI els
hem de donar suport.

Divendres es fotografiava amb
la presidenta de l’ANC i el
vicepresident d’Òmnium. En
una època aquesta foto va ser
molt popular, però després
l’AMI en va caure. La tornarem a
veure?
És molt probable. No ha passat
res greu entre entitats, però la
situació tan complicada de ges-
tionar ha estat difícil de portar.
L’acte de divendres té molta for-
ça perquè tornem a veure les
entitats juntes més seguit, com
havíem vist. Vam convidar gent
que ha treballat des d’aquella
minoria d’alcaldies independen-
tistes del 2000 fins a l’actual
gran majoria no sols als ajunta-
ments, sinó que s’ha traslladat
al Parlament. Reunir tot aquest
suport fa que anem fent passos.

Aragonès els va convidar a ser
a l’Acord Nacional per l’Amnis-
tia i l’Autodeterminació... En te-
nen ja concrecions?
L’important és que sentíssim en
veu seva aquest missatge a tots
els alcaldes i alcaldesses. Allà hi
havia representat tot l’indepen-
dentisme de Catalunya! Estem
molt contents de les seves pa-
raules, i a partir d’aquí hem de
prendre’n nota, perquè aquesta
demanda també va ser present
en tots els discursos.

El nou govern, que renova con-
fiances entre ERC i Junts, ajuda
que l’AMI recuperi protagonis-
me en la unitat reclamada?
A l’AMI hi trobem un equip d’al-
caldes de diferents espais territo-
rials i ideologies, però la nostra
fortalesa sempre ha estat actuar
tots plegats amb un mateix ob-
jectiu. Fins ara ho hem aconse-
guit, i aquest és un exemple a se-
guir, i potser no al revés. Ara un
altre dels reptes importants que

hem de salvar és que l’AMI conti-
nuï actuant com un sol bloc. És la
fortalesa que oferim al govern i al
Parlament, als companys de les
entitats cíviques i socials. Som la
institució més propera als veïns,
els que tenim un contacte més
directe amb els ciutadans, i es-
tem convençuts que la nova re-
pública que busquem serà si es
tenen en compte els municipis
de l’AMI.

Quina línia obrirà ara? Va parlar
de suport als municipis, també
en polítiques públiques vàries…
Tot just hi ha hagut el relleu, hi
ha una executiva en gran part
nova i ara començarem a treba-
llar, a reunir-nos, fer propostes i
compartir-les amb els munici-
pis. Divendres vam donar algu-
nes pinzellades del que volem,
però no podem concretar enca-
ra. Hem de fer forts els munici-
pis i començar a buscar la inde-
pendència des d’allà, i això vol
dir treballar coses que no s’han
treballat fins ara. Ningú millor
que nosaltres sap els dubtes que
pot tenir un alcalde o un ajunta-
ment; el que podem fer és aju-
dar, sense substituir les entitats
municipalistes com l’ACM i la
FMC, i complementar i col·labo-
rar amb el nostre granet de sor-
ra en el que necessiten els mu-
nicipis. Parlem de buscar la so-
birania local també, i d’oferir un
servei perquè puguem estar cò-
modes treballant.

Aragonès va fixar les munici-
pals del 2023 com una fita clau
si fracassa el diàleg i cal força
per anar a un embat. Què es pot
fer des dels municipis?
Per als que ens sentim republi-
cans, les eleccions municipals
sempre són el més rellevant que
hi ha, històricament és d’on
han sortit les repúbliques... A ai-
xò es referia el president. És
molt important que els munici-
pis sempre siguin allí. Per això
divendres va venir a fer-nos cos-
tat, i amb tota sinceritat va dir
que som clau. Cal continuar tre-
ballant-hi i defensant-ho. ■

El relleu.
Jordi Gaseni
Blanch (l’Amet-
lla de Mar, 1971),
alcalde des del
2015, i fins ara
vicepresident,
és des de diven-
dres el nou pre-
sident de l’AMI.
Amb 784 muni-
cipis i 52 ens lo-
cals adherits,
l’entitat no ha
parat de créixer
tot i la repressió,
que ha obert
causes contra
més de 600 al-
caldes i l’ha po-
sat financera-
ment contra les
cordes, ja que ha
deixat d’ingres-
sar moltes quo-
tes per por. Ga-
seni vol ara “re-
llançar” l’entitat
■  XAVI JURIO

Jordi Gaseni, divendres al pati del Teatre Metropol de Tarragona, després de ser triat president ■
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