Cassà al Dia
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NOTÍCIES

El dirigent de CiU, Pere Macias, i l'alcalde de Cassà, Antoni Baulida, a l'acte de presentació del candidat de la coalició

L'actual alcalde de Cassà també havia negociat amb el PSC

Antoni Baulida serà el cap de llista de
CiU a les eleccions de l'any que ve
L’actual alcalde de Cassà de la Selva,
Antoni Baulida (grup mixt), serà el candidat de CiU a l’alcaldia de Cassà a les eleccions municipals del mes de maig de l’any
que ve. Baulida, que poc abans de la festa major d’enguany havia anunciat que
estava preparant una llista d’independents per tornar-se a presentar per tercer
cop a les eleccions de Cassà, va reconèixer que també havia negociat amb el PSC
com a candidat; però que finalment es va
decidir per CiU, «perquè tenia més opcions de guanyar.
Amb la presentació de Baulida, com a
candidat de CiU, es tanca una de les incògnites de cares als pròxims comicis locals, ja que s’havia especulat força sobre
el candidat de la coalició nacionalista
després de la davallada a les eleccions
del 1999. Encara que s’havia anunciat
que un històric de CiU al nostre poble Quim Mundet- seria el candidat, a l’hora
de la veritat la coalició nacionalista va
apostar per Antoni Baulida, amb l’objectiu de recuperar l’alcaldia que el mateix
Baulida els va arrabassar en les darreres
eleccions, com a cap de llista d’ERC.
CiU va presentar el passat 12 de se-
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tembre, en un acte celebrat a la sala municipal de la Coma –al qual no van ser
convocats els mitjans de comunicació locals- Antoni Baulida com una de les principals incorporacions de CiU de cares a
les eleccions del 2003. Bona part dels dirigents de CiU de l’àmbit gironí va avalar
l’ingrés de Baulida a les seves files com a
independent. L’alcalde, exmilitant d’ERC,
que va causar baixa arran del conflicte
per la línia d’alta tensió, va assegurar que
se sent molt còmode sota les sigles de la
coalició, ja que tenen el mateix model de
poble i que els ciutadans entendran la
seva decisió perquè, al seu criteri, «és relativament fàcil d’entendre.»
El secretari general adjunt de la federació de CiU, Pere Macias, i la directiva
Marta Llorens, per UDC, van assegurar
que la seva aposta per Baulida és una
manera de reconèixer que «és un gran
alcalde» i van assegurar que el fitxatge
ha estat possible per la col·laboració que
Baulida ha mantingut amb CiU a l’actual
equip de govern. Macias va mostrar-se
convençut que el partit aposta pel “cavall
guanyador” a les municipals: «Quan un
municipi funciona, el millor que es pot fer

és fer el millor amb les millors persones»,
va manifestar. Antoni Baulida, que es presentarà com a independent i que va deixar entreveure que incorporarà membres
de l’actual mixt a la llista de CiU, va declarar sentir-se molt còmode sota les sigles
convergents.
El dirigent de CDC, Pere Macias, va
contestar amb evasives la postura del seu
partit, que ha signat el pacte contra el
transfuguisme, i es va limitar a dir que
«l’elector jutjarà». Baulida va dir, en aquest
sentit, que no hi ha res de dolent «quan
una persona és independent i decideix
presentar-se per un partit amb vocació de
futur».
Baulida va assegurar que el canvi serà
«fàcilment entès» per la població, si bé no
va voler fer gaires comentaris al procés
de “fitxatge” per CiU. Macias va utilitzar
expressions com «estem molt contents»,
«és una extraordinària satisfacció» o «incorporació molt positiva» per referir-se a
l’acceptació de l’alcalde d’encapçalar les
llistes, cosa que farà en qualitat d’independent. «Tinc la sensació que el municipi funciona molt bé i s’està fent un gran
treball», va manifestar Macias.
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DIPUTACIÓ?

Tot i que l’alcalde de Cassà no va
voler confirmar aquest apartat, segons
una notícia publicada pel Diari de
Girona, el pas de Baulida a CiU vindria acompanyat d’una oferta per entrar a la Diputació de Girona. Segons
aquesta informació, la federació de
CiU havia ofert a Antoni Baulida que
encapçalés la llista de les properes
eleccions municipals de Cassà de la
Selva a canvi d’una vicepresidència
de la Diputació de Girona. Encara que
l’alcalde havia anunciat que es presentaria per una llista independent,
els contactes definitius entre els dirigents nacionalistes i Antoni Baulida, i
l’oferta d’un càrrec a la Diputació de
Girona, van donar el resultat que esperaven els dirigents nacionalistes.

MARTIN

PODRIA

REPETIR PEL

PSC

Pel que fa a les altres possibles candidatures cassanenques, el PSC podria tornar a presentar Joan Martin com
a cap de llista, després que els contactes mantinguts per la federació gironina del partit amb Baulida no haguessin donat resultat. Martin, actual
regidor de governació de l’ajuntament
de Cassà, va manifestar que ell estava disposat a anar de número dos de
Baulida i que ara si el partit li demanava, podria tornar a encapçalar la llista.
Pel que fa a ERC, on la notícia del fitxatge de Baulida va causar una certa
estranyesa, fins al mes de novembre
no es decidirà el candidat per a les
eleccions del 2003. El portaveu del
grup, Emili Mató, va manifestar la seva
sorpresa pel fet que «un partit com CiU
que presumeix de democràcia interna
fitxi algú que no ha respectat un criteri
bàsic de la democràcia». Mató va recordar que fa un any i mig, “Baulida
abusant del poder que li dóna ser alcalde va fer un decret destituint els
seus excompanys i pactant amb l’oposició».
El regidor i diputat provincial d’ERC
va advertir CiU que ha fet «una jugada
estratègica temerària» perquè «ha
agafat un trànsfuga que, si ho ha fet
un cop, hi pot tornar». En la seva opinió, la decisió mostra «certa feblesa
de CiU com a organització política de
Cassà», ja que no ha sabut trobar ningú i ha buscat algú que ha traït una
altra candidatura».
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Antoni Baulida, de bracet de Jordi Pujol el dia d'inauguració de la variant de Cassà

Opinions per a tots els gustos
Reproduïm tot seguit alguns dels comentaris apareguts als mitjans de comunicació gironins amb motiu de la decisió de CiU de posar Baulida com a cap de llista a Cassà:
"El fitxatge de Baulida remou altre cop el panorama polític a Cassà i obre moltes més
incògnites de les que tanca.
.../... Entendrà l’electorat aquest nou posicionament de Baulida? Acceptarà de bon grat
el votant de CiU un nou relleu al capdavant de la llista després de la fracassada substitució de Dausà? Mantindrà ERC l’hegemonia de fa quatre anys després del conflicte i amb
un altre candidat? Ha dinamitat Baulida definitivament la formació republicana i les seves
expectatives electorals? Fa quatre anys, Baulida se sentia còmode amb ERC. Ara s’hi sent
amb CiU, i els seus plantejaments sobre la línia de les Gavarres segurament que també.
Baulida deixa clar amb aquesta decisió que vol continuar d’alcalde i obre molts interrogants més enllà dels ètics."
(Editorial del PUNT 13/09/2002)
"Els convergents estan acostumats a tenir la paella pel mànec i, per tal de tornar a
manar, han empassat saliva, molta saliva, i acaben presentant qui fa quatre anys, sota les
sigles d’ERC, els va arrasar a les urnes. Quan se’n recorda encara riu. De fet, però, el mal
tràngol ha estat de més bon portar després del festeig que han celebrat des del pacte a
tres entre l’alcaldia, Enher i la Generalitat, a sopluig de la línia de les Gavarres.
.../...
Si ens preguntem si Baulida i els convergents, en cas de governar, s’entendran, s’ha de
tenir en compte que, primer: els convergents no són tan innocents com ho van ser els
d’Esquerra i, després de tastar l’oposició, ja s’estaran prou de provocar ruptures que no
afavoririen cap de les dues parts; i, segon: segons diuen els que s’hi han trobat, a CiU de
Cassà, n’hi ha que quan surten elegits ja han fet tota la feina, i Baulida podrà fer allò que
li agrada (i no li critico), que és manar.
.../...
CiU se’n pot felicitar, del fitxatge, però Baulida, que és qui ha triat, és qui ha apostat a
cavall guanyador, igualment com hauria comprat números de qualsevol altre (no ho portin
als extrems) amb millors condicions. Perquè Baulida, en qui realment confia, és en el
pròxim cap de llista convergent."
(Baulida és qui aposta i CiU és el cavall - TONI MUÑOZ- El PUNT 14/09/02)
L’home que amb el seu gir inesperat va obrir el principi de la fi del moviment popular
d’oposició a la línia d’alta tensió, el que va protagonitzar una de les conversions més
cèlebres de la política gironina dels darrers temps, després d’haver vist, com un pastoret
de Fàtima, el prodigi d’una llum (mai tan ben dit per cert) i que no va dubtar a fracturar el
seu partit i el seu electorat, aquest home que, com a mínim, podem qualificar de voluble i
desconcertant, és, segons el parer dels dos partits majoritaris al nostre país, el candidat
ideal.
(Baulida, el cobejat/ ENRIC RAMIONET / El Punt 15 /09/02)
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