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Ubasart dimiteix com a líder de Podem a
Catalunya a tres mesos de les eleccions
espanyoles

La fins ara secretària general de Podem a Catalunya, Gemma
Ubasart, presentarà aquest matí la seva dimissió davant el Consell
Ciutadà de la formació. Segons ha pogut saber CRÍTIC, Ubasart
abandona el partit i se centrarà en la vida acadèmica com a
professora i investigadora de ciència política a la Universitat de
Girona. La ja exdirigent de Podem es mostra molt crítica amb el to
i la filosofia de la campanya electoral catalana del 27-S del seu
partit i, en general, de Catalunya Sí que es Pot. Una part de
l’organització catalana sembla ara que hauria preferit una
candidatura en les catalanes amb més pes ciutadà, i una campanya
amb un perfil més catalanista i amb menys intervencions estatals.
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La fins ara secretària general de Podem a Catalunya, Gemma Ubasart, presentarà aquest matí la
dimissió davant el Consell Ciutadà de la formació. Segons ha pogut saber CRÍTIC, Ubasart
abandona el càrrec i se centrarà en la vida acadèmica com a professora i investigadora de ciència
política a la Universitat de Girona. Diverses fonts apunten que la ja exdirigent de Podem era crítica
amb el to i la filosofia de la campanya electoral catalana del 27-S del seu partit i, en general,
de Catalunya Sí que es Pot. Una part de l’organització catalana sembla que hauria preferit una
candidatura amb més pes ciutadà, i una campanya amb un perfil més catalanista i amb menys
intervencions estatals.

Podem perd a tres mesos de les eleccions espanyoles un dels seus puntals a Catalunya, un
territori on la candidatura de Pablo Iglesias pot i ha d’aconseguir un bon resultat si vol tenir pes al
Congrés dels Diputats.

La màxima responsable de Podem a Catalunya, en declaracions a CRÍTIC, explica que sempre va
entendre la tasca al capdavant de l’organització “com un compromís militant per un període curt de
temps”. Ubasart és contundent sobre el seu futur polític: “Fer carrera política mai ha estat en les
meves perspectives de futur.  Per aquest motiu no he volgut anar en llistes electorals, ni al
Parlament de Catalunya, ni al Congrés dels Diputats o al Senat”.

Podem a Catalunya necessita ara buscar substitut al lideratge d’Ubasart. En principi, es
formarà una direcció provisional col·legiada fins després de les eleccions espanyoles del 20 de
desembre. “Entenc que ja s’ha acabat una etapa i arriba el moment del recanvi. Per encarar el cicle
electoral d’aquest any, que ja va començar amb la campanya per a les eleccions del 27-S,
l’organització ja compta amb dirigents que es poden fer càrrec del repte, així com amb la presència
de representats electes que és bo que vagin prenent pes”.
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Fonts consultades per CRÍTIC apunten que, a més dels motius esgrimits per Ubasart, en la decisió
també pesaria el seu descontentament “en la manera de dur a terme el procés de negociació
de llistes de CSQEP per la manca d’inclusió de persones independents procedents del teixit
social i professional”  i, fins i tot, sobre “el desenvolupament de la campanya electoral del 27-S”.
La presència dels dirigents estatals del partit, com Pablo Iglesias i Íñigo Errejón, va marcar l’agenda
mediàtica de la campanya de Catalunya Sí que es Pot, sobretot arran d’algunes proclames fetes pel
líder de Podem.

Un any intens a Podem
Ubasart, que va concedir una entrevista amb profunditat a CRÍTIC al novembre passat, va ser
escollida secretaria general de Podem a Catalunya al febrer després de guanyar unes primàries
amb la candidatura És Clar que Podem, amb el 77% de vots a favor. Uns quants mesos abans havia
estat nomenada secretària de Plurinacionalitat del partit per Pablo Iglesias, amb qui mantenia
una amistat personal des dels temps d’estudiants a la Universitat de Bolonya. Ubasart, per tant, era
considerada una figura pròxima a Iglesias i participava de forma habitual en les reunions de la
direcció de Podem a Madrid.

La politòloga catalana, amb experiència municipalista a les Candidatures Alternatives del Vallès i
com a assessora del Govern equatorià de Rafael Correa, va representar Podem a les confluències
d’esquerres amb ICV, EUiA i moviments socials a Barcelona –amb l’exitosa Barcelona en Comú– i en
les catalanes amb Catalunya Sí que es Pot. Tanmateix, en els últims dos mesos, sembla que el seu
protagonisme i capacitat de decisió havia declinat en favor d’altres sectors del partit. Als 37
anys, la politòloga prefereix tornar a la universitat.
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