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EDITORIAL

Tret de sortida a les municipals
L’anunci fet per CiU, amb important desplegament mediàtic
i de càrrecs de la coalició al nostre poble, del fitxatge d’Antoni
Baulida com a cap de llista de les municipals del mes de
maig de l‘any que ve a la vila ha estat el tret de sortida de les
eleccions municipals del 2003.
I el tret de sortida ha estat espectacular, com es volia que
fos, com un cop d’efecte que volia demostrar quines eren les
aspiracions de la força políticament amb més implantació a
Cassà: Convergència i Unió vol guanyar les eleccions de
l’any que ve i per això deixa de banda el que puguin pensar
els militants històrics, el que puguin desitjar els homes i
dones que tradicionalment han donat els millors resultats a
CiU al municipi i es decanten per una persona que ha demostrat la seva fidelitat a CiU i al govern català més enllà de
qualsevol dubte, sense necessitat de ser-ne militant. Baulida
diu que no hi havia res pactat abans; ens el podem creure;
però el que ha passat és el més lògic. Si CiU ha apostat per
Baulida és perquè creu que és la millor persona per a defensar els seus interessos a Cassà, més fins i tot que qualsevol
militant de base que pugui tenir en el poble, que en un moment determinat es pot rebel·lar i pensar més en el seu veí
que en el partit.
L’aposta de CiU és molt arriscada, ja que l’historial de
Baulida jugarà fort en les pròximes eleccions. Això, que alguns consideren positiu, també pot ser molt negatiu per tots
aquells que poden arribar a imaginar que la política va més
enllà d’un simple joc d’interessos econòmics i que els que
governen un poble de vuit mil habitants poden ser, en primer
lloc persones i, després, polítics.
En els pròxims mesos l’ambient preelectoral serà d’allò
més animat. Pensem que s’acosten inauguracions i presentacions de grans projectes, en tots els quals s’intentarà posar de relleu la bona gestió de l’actual equip de govern municipal, per sobre de la valoració política. Aquesta pot ser
una de les grans apostes de CiU i així s’ha començat a dei-

xar veure en la ostentació del candidat: per sobre de qualsevol ideologia – de fet Baulida tant podia ser candidat de CiU
com del PSC, igual que ho va ser d’ERC- el que compta és la
bona gestió, la capacitat d’aconseguir beneficis per al poble
i que siguin com més rendibles millor. I això és allò que es
vendrà en els pròxims mesos: la sala Galà, els nous enllumenats del poble, l’ampliació de les instal·lacions esportives, tot regat amb important subvencions... seran posats com
exemple de bona gestió que, sens dubte plauran – només
faltaria!- a la gran majoria dels cassanencs.
Els altres aspirants ho tindran difícil per contrarestar aquesta ofensiva “de bona gestió” i beneficis per a Cassà. En les
presents èpoques de pensament únic, on el que més compta és el benefici econòmic i directe -com si ens podéssim
endur el cotxe i la casa a l’altre barri- costa molt més fer
sospesar l’ètica, l’honestedat de les persones, el valor que
la confiança que pots dipositar en un home que farà allò que
t’ha promès... I aquí és on Baulida trepitja el terreny més
relliscós. Qualsevol cosa que digui o prometi se li pot rebatre, tot recordant la facilitat amb la qual ha trencat el pacte
amb els seus excompanys de govern.
I és que el resultat de les eleccions de Cassà del maig del
2003 poden donar lloc a moltes lectures diferents sobre què
pensen o valoren els convilatans a l’hora de dipositar el seu
vot.
I en els actuals moments no és arriscat afirmar que ningú
no té les coses gens clares de cares a les pròximes eleccions a Cassà. El primer que ha ensenyat les cartes, amb
valentia, ha estat CiU amb un fitxatge que no deixa de ser
arriscat; però que potser era l’única opció que li quedava
després de la seva marxa erràtica al nostre poble; Una aposta,
però, que té l’avantatge que obliga els altres a jugar potser
amb el handicap de no ser els primers; i també amb la sort
de saber quines són les virtuts i els defectes del candidat
que surt amb el teòric número 1.
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