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Una recuperació lenta
Els populars valencians no disposen d’una base activa de militants i de referents i cares
mediàtiques suficient H El partit no es treu de sobre la llarga ombra dels casos de corrupció
NACHO HERRERO
VALÈNCIA

Després de tornar a guanyar les
eleccions autonòmiques del 2015
però perdre la Generalitat, l’expresident Alberto Fabra va fer un pas
enrere i la junta directiva del PP
de la Comunitat Valenciana va nomenar «per aclamació» com a no-

va presidenta Isabel Bonig (Castelló,
1970). Advocada, exalcaldessa de
Vall d’Uixó i exconsellera d’Infraestructures, Territori i Medi. Però també, i en les seves pròpies paraules,
«orgullosa de ser de dretes, del PP,
espanyola i valenciana». Aquest cap
de setmana renovarà el seu càrrec al
congrés regional i ho farà amb la be-

nedicció de Mariano Rajoy, que avui
acudirà a la seva proclamació fent
un parèntesi en l’evident distància
que manté amb el seu partit el PP valencià des que van començar a esclatar casos de corrupció.
Però Bonig també estarà avalada
pel vot dels militants, perquè va dissenyar una mena de primàries per-

què elegissin el candidat que havia
d’aspirar al càrrec amb el sistema
d’un militant, un vot.
La castellonenca va guanyar a
la búlgara, amb un 97,4% dels vots
emesos i després que el seu rival, el
desconegut José Luis Bayo, es retirés
i no aconseguís que un jutge aturés
el procés al no apreciar les irregula-

ritats que va denunciar. Però guanyar suport democràtic ha fet que
Bonig despullés la falta de múscul
del partit.
Fa dos anys, l’última vegada que
un dirigent va donar una xifra oficial, Alberto Fabra va presumir de
tenir 150.000 militants, encara
que en aquest procés de primàries
a penes 8.700 es van inscriure per
votar, el 6% d’aquella xifra. Més enllà de la falta de tradició, el resultat
dibuixa un panorama amb molts
menys militants reals, amb les seves quotes al dia, dels que es van
dir. Però, a més de falta d’una base activa, el PP valencià tampoc té
cares. El 2015, també va cedir la vara de comandament a les tres capitals de província i a la Diputació de
València (conserva les de Castelló i
Alacant). La falta de poder l’ha deixat sense referents, cosa que ha facilitat l’assentament de Bonig, que
té l’altaveu de les Corts Valencianes per fer-se sentir.

Sense suports
La dama de ferro valenciana, com la
van batejar per la seva simpatia
per Margaret Thatcher, es mou bé
en el cos a cos parlamentari però,
en canvi, no ha aconseguit formar
un front estable amb Ciutadans.
Aquesta mateixa setmana, sense
anar més lluny, el PP va ser l’únic
partit que va votar en contra d’una
llei de reconeixement dels drets
dels transsexuals. Però, a més, el
partit no aconsegueix treure’s de
sobre la llarga ombra de la corrup-

Les informacions
sobre finançament
il·legal a l’alcaldia
de València s’han
multiplicat
ció. Fa unes setmanes va arribar la
primera condemna pel cas Gürtel i
l’expopular Milagrosa Martínez,
també exconsellera i expresidenta de les Corts, va ser condemnada a vuit anys de presó. I és habitual veure anar als jutjats com a imputats (o fins i tot a la presó) cares
molt reconeixibles del passat pròxim del partit com Carlos Fabra, Alfonso Grau o Rafael Blasco. Queden
diverses causes encara secretes i altres per enjudiciar-se, un camp minat per al PP.
Al llarg de les últimes setmanes
s’han multiplicat les informacions que apunten al finançament il·
legal de les tres últimes campanyes
a l’alcaldia de València de la desapareguda Rita Barberá, i Bonig ha
hagut de maniobrar per desactivar
una esmena que volia que aquest
congrés la nomenés presidenta honorífica del partit, però haurà de
fer una menció expressa a la seva
contribució. Al PP valencià s’agafen al bon resultat que va obtenir
Rajoy en les últimes eleccions generals per alimentar l’esperança
de recuperar la Generalitat en un
parell d’anys. Perquè el que sí que
tenen els populars valencians són
vots. H

