
Portabella s’ofereix a la llista més votada  
• Hereu recorda que encara falten 20 mesos per als comicis  
EL PERIÓDICO, 25.09.09 

 

Davant unes eleccions municipals (¡el maig del 2011!) que es 

presumeixen força polaritzades, Esquerra ja ha iniciat un llarg esprint. Si 

fa unes setmanes el líder municipal republicà ja es va postular com a 

candidat –si el partit ho considera oportú–, el mateix Jordi Portabella, 

ahir, després de la missa de la Mercè, va assenyalar que recolzarà la llista 

que guanyi les pròximes eleccions municipals.  

 

Amb PSC i CiU litigant per ser la llista més votada i amb ICV-EUiA i el PP 

amb només, a priori, una sola opció de pacte (els socialistes per a 

Iniciativa i CiU per als populars), els republicans, pel fet que les 

enquestes donen resultats molt disputats, no es volen tancar a una sola 

opció i perdre, així, possibles votants. Un altre objectiu que persegueix 

ERC és dificultar, arribat el cas, la formació d’un govern conservador CiU-

PP, encara que perquè la jugada li surti rodona, ERC haurà, com a mínim, 

d’igualar el nombre de regidors del PP, és a dir passar de quatre a set 

cadires al ple municipal. 

 

Abans de les últimes eleccions, celebrades el maig del 2007, Portabella 

va mantenir contactes amb el candidat de CiU, Xavier Trias. ERC sempre 

ha negat l’existència de les converses.  

 

LA LLUNYANIA DE LES ELECCIONS / L’alcalde, Jordi Hereu, va considerar 

que els comicis encara queden molt lluny, i va afirmar que ara el govern 



municipal està plenament implicat a superar «el gran adversari» de la 

ciutat, en al·lusió a la crisi.  

 

En referència a la voluntat de Portabella d’evitar majories de dretes, el 

líder de CiU a l’ajuntament, Xavier Trias, va advertir que no se sent «gens 

de dretes», i va defensar que «la dreta conservadora en aquesta ciutat 

són els socialistes» per la seva actitud acomodada. Trias es va mostrar 

convençut que els barcelonins tenen un desig de canvi i que, si en 

aquestes dates se celebressin eleccions, CiU seria la llista més votada, 

tot i que els 20 mesos que encara queden fins a la contesa electoral el 

van fer ser caut. 

 


