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Cançons per la unitat popular
La CUP s’envolta de músics a Gràcia en l’inici de la campanya 

El Centre Artesà Tradi -
cionàrius (CAT) va aco -
llir aquest dijous l’unic 
acte d’inici de campa -
nya a Gràcia amb una 
representació de l’esce -
na musical més comba -
tiva per donar suport 
a la candidatura de la 
CUP a les eleccions al 
Parlament. L’enganxada 
del cartell es va fer a la 
plaça del Diamant.

L’acte va reunir músics com Me-
ritxell Gené, Pau Alabajos, Ivette 
Nadal, Feliu Ventura, el cantant 
d’Obrint Pas, Xavi Sarrià, i dife-
rents integrants de Pirat’s Sound 
Sistema, AtVersaris i KOP en un 
espectacle que va combinar la 
música amb la poesia. La vetlla-
da també va servir per presentar 
el manifest Construïm Unitat Po-
pular, que ja ha rebut l’adhesió 
de centenars de persones, com 
l’arqueòleg Eudald Carbonell, el 

poeta i periodista David Castillo 
o l’escriptor Julià de Jòdar. Els 
signants a�rmen que “si un dia 
vam encerclar el Parlament per 
dir que “ningú no ens represen-
ta”, ara també pensem que cal 
entrar-hi perquè s’escolti de for-
ma ben clara la veu dels precaris, 
dels denonats, dels sense papers, 
dels sense futur” i deixen clar 
que “ha arribat l’hora de crear, 
de desobeir –tant a dins com 
a fora de les institucions- i de 

Política

“Passi el que passi, vull seguir participant al PSC, i això es pot fer des de molts llocs”

Laia Bonet (Valls, 1972) 
ha baixat onze llocs en 
dos anys a la llista del 
PSC a les eleccions al 
Parlament, del 4 al 15, i 
les enquestes no li asse
guren la reelecció. Però, 
per contra, Bonet ha co
mençat a fer carrera com 
a dirigent local després 
del seu pas pel Govern. 
En aquesta entrevista, la 
dirigent socialista man
té una forta autocrítica 
interna i con�a que el 
federalisme encara és la 
millor via catalana, enca
ra que hi hagi adhesions 
sorprenents.

ALBERT BALANZÀ

Aquestes eleccions són les que 
menys importa el programa?
Ja fa algunes eleccions que ens pas-
sa, que els ciutadans no decidei-
xen el vot en funció del programa 
de cada partit. No és per estar-ne 
contents... I ara ens ha passat més 
perquè l’avançament electoral ha 
obligat a fer-los en 15 dies.

El PSC pot pagar el fet que no 
s’hagin fet les primàries?
Les primàries són imprescindibles 
i aquesta era una bona ocasió. Pe-
rò no crec que sigui això el que 
afecti més el resultat del PSC.

Heu posat un dels accents en el 
debat social, però teniu la clau 
de sortida de la crisi?
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LAIA  BONET , MEMBRE  DE  L’EXE C UTIVA  DE L PSC DE  G RÀ C IA  I C ANDIDATA , MOMENTS  ABANS  DE  L’ENTREVISTA

D’ESQUERRA  A DRETA  I DE DA LT A BAIX , T XELL G ENÉ , XAVI  SARRIÀ , J UANRA  I IVETTE  NADA L

L. Bonet: “Qui s’apunta al federalisme 
a Espanya, li dic millor tard que mai”

No la tenim com tampoc tenim 
la clau del debat identitari. Les 
aspiracions de Catalunya i dels 
catalans van lligades, i CiU s’en-
testa a dir que no hi ha alterna-
tiva.

I l’esquerra no fa retallades?
Sóc la primera a creure en l’auste-
ritat benentesa, que obliga a tenir 
en compte els recursos que tens. 
I hi ha un marge que no estem 
utilitzant: les políques �scals. I a 
nivell local això fa aturar projec-
tes com el de l’escola L’Univers.

En una entrevista anterior deies 
que sempre havíeu fet apostes 

electorals per guanyar. Ara no 
és el cas.
No estem en aquesta situació, es-
clar. Venim d’un procés de derro-
tes, ens estem intentant refer i els 
temps són adversos.

Heu tocat fons?
No crec en aquesta expressió per-
què es dóna per fet un resultat.

Del 4 al 15 i la probabilitat de 
no sortir elegida. Com ho veus?
Treballaré amb totes les forces 
per ser diputada i els que van per 
davant meu tenen prou mèrits. 

Hi ha hagut molts graus d’au-

tocrítica al PSC, �ns i tot amb 
desercions. T’hi veus dins?
Tenim una base molt àmplia, 
tenim vida i, passi el que pas-
si, jo vull seguir participant al 
PSC. I si pot participar des de 
molts llocs.

Ara �ns i tot és federalista Ju-
lio Iglesias. N’heu convençut 
uns quants o hi veieu oportu-
nisme?
N’hi ha que ho veuen com un 
mal menor i més val tard que 
mai. Això també li passa a l’in-
dependentisme o als partidaris de 
la recentralització, aquests menys 
per sort. 

breus
El PP canvia els 
actes per visites 
als comerços
L’agrupació local del Partit Po-
pular ha tancat la graella d’ac-
tes de campanya posant com a 
preferència les passejades per 
comerços i els contactes amb 
entitats i per això mobilitzarà 
principalment la regidora ads-
crita a Gràcia, Belén Pajares, 
i les conselleres Anna Maria 
Casas i Andrea Levy. Aquesta 
última, donada la seva situació 
d’ascens fulgurant a l’executiva 
del partit, serà la principal en-
viada de la direcció dels popu-
lars a la campanya local. 

ICV dóna detalls 
de la seva acció 
per l’Univers
Tot i que en principi havia de 
ser una acció sorpresa, la coa-
lició ICV-EUiA de Gràcia ja 
ha donat detalls aquest dijous 
a través de la web ecosocialis-
ta d’un dels principals actes de 
campanya a la Vila, relacionat 
amb la demanda d’una escola 
pública i de qualitat i vinculat a 
la reivindicació de la construc-
ció de l’escola L’Univers al car-
rer Bailèn, que ha estat un dels 
cavalls de batalla de la comuni-
tat educativa pels tres anys que 
fa que el centre està instal·lat 
en barracons a la plaça del Po-
ble Romaní. Dissabte al mig-
dia, a la plaça John Lennon, 
una comitiva d’alumnes es di-
rigiran al solar i els militants i 
simpatitzants d’ICV-EUiA hi 
representaran una classe: un 
dictat amb referències a la reso-
lució del govern. 
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recuperar la democràcia”. Acte 
seguit, la comitiva, encapçalada 
pel cap de llista, David Fernàn-
dez, es va desplaçar a la plaça del 

Diamant per fer la tradicional 
encartellada d’inici de campa-
nya davant de militants i sim-
patitzants. 


