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Els resultats del 28N a la comarca

La cara i la creu
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“Administrarem amb prudència i
responsabilitat aquesta victòria”

“No és el mateix perdre les
eleccions que ser derrotat”
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De sis a quatre diputats, que podrien ser cinc

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El futur Parlament de Catalunya, que es constituirà en les
properes setmanes, tindrà
quatre diputats del Maresme, dos menys que el 2006.
Entre ells, el premianenc Roger Montañola, secretari general d’Unió de Joves, que
anava en la posició número

35 de la llista de CiU i que tanca el reguitzell de diputats de
CiU a la comarca. “Estic molt
content, sento una gran responsabilitat”, explica el regidor de Premià de Mar, de tan
sols 24 anys, el més jove de
les llistes de la federació.
Joan Morell repeteix, com

també ho faran la socialista
Consol Prados i l’ecosocialista Salvador Milà. Pere Aragonès (ERC) es queda fora d’un
pèl, el mateix que li passa a
l’arenyenc Benet Maimí
(CiU). Ell, però, podria aconseguir l’acta un cop CiU hagi
format govern.

ro set, però els pobres resultats l’han deixat a les
portes del Parlament. A diferència del conjunt de Catalunya, però, ERC es
manté quarta força política a la comarca, només és
superada pel PP i resisteix
davant d’ICV-EUiA. Tot i la
dispersió del vot independentista, les lluites internes i el desgast d’haver
participat en el govern els
darrers vuit anys, els republicans es mantenen com
a segona força a Arenys de
Munt, bressol de les consultes independentistes, i
Sant Pol.
Al seu temps, el creixement del PP en xifres totals és extrapolable a la
majoria de municipis de la
comarca. La formació popular, amb un 11,91% dels
vots ha viscut les millors
eleccions des de la seva
creació i ja és la segona força més votada en cinc municipis i es queda a les portes de ser-ho en quatre
més, a Argentona, per tan
sols 4 vots. ICV-EUiA, que
sempre suscita a la comarca una resposta per sota de
la mitjana catalana, perd
uns 3.300 vots. Tot i això,
el mataroní Salvador Milà
repetirà com a diputat. Els
ecosocialistes tornen als
nivells assolits el 2003,
quan van rebre a la comarca un 6,58% dels vots. Ara
han aconseguit un 6,6%. A
Montgat, amb un 8,97%, i
Teià, amb un 8,46%, és on
surten més ben parats
mentre que a Tordera,
amb només el 4,22% dels
suports, és on fa un pitjor
paper.
Finalment, cal destacar
el bon paper de SI –segona
força a Òrrius–, segurament en detriment de Reagrupament, que no aconsegueix lluir ni tan sols a
Arenys de Munt, on només
obté 99 vots tot i la presència de Carles Móra. ■

LES ALTRES DADES
L’auge de Plataforma

La formació obté 4.459 vots
Plataforma per Catalunya (PxC) va obtenir prop de
4.500 vots al Maresme, fet que suposa un 2,35% del
total de paperetes dipositades a la comarca. Aquests
resultats signifiquen un augment de la formació xenòfoba, ja que en les passades eleccions autonòmiques
aquest partit no va presentar candidatura al Maresme.
Com a curiositat, aquests resultats permeten a PxC
passar al davant de Reagrupament a la comarca i posar-se a 1.500 vots de Ciutadans. ■

Rcat punxa a Arenys de
Munt amb només 99 vots
L’alcalde era el número 2

La formació independentista Reagrupament (Rcat), liderada per Joan Carretero, només va obtenir poc més
de 2.000 vots al Maresme, fet que suposa un 1,2%. El
que va resultar potser més significatiu és que a Arenys
de Munt –on el seu alcalde, Carles Móra, anava de número dos per Barcelona– Rcat només va poder aconseguir 99 vots. ■

El PP passa a ser segona
força a 5 municipis
El 2006 no ho va ser a cap

Un dels grans triomfadors de la nit de diumenge –també al Maresme– va ser el PP. La formació conservadora
va aconseguir en aquestes eleccions ser la segona força
política a 5 pobles de la comarca, cosa que el 2006 no
va passar a cap municipi. Sant Andreu de Llavaneres,
Alella, Cabrera de Mar, Cabrils i Sant Vicenç de Montalt
són els pobles on el PP va escalar diumenge fins al segon lloc quant a nombre de vots. ■

Solidaritat també és sisena
força al Maresme
A Òrrius obté el segon lloc

Solidaritat Catalana (SI), el partit independentista liderat per l’expresident del Barça, Joan Laporta, va mantenir la línia a escala nacional, i al Maresme també es
va situar com a sisena força, davant de Ciutadans. En
total, el partit va aconseguir més de 7.000 vots a la
comarca. Com a curiositat, SI va ser la segona força
més votada a Òrrius, darrere de CiU. ■
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Tret de sortida pel maig

“El poble ha parlat”

“Hem resistit bé”

El president del PP del Maresme, Diego Sánchez, admet que els resultats
del seu partit els “donen ales amb
vista a les municipals”. Fa fora ERC
del tercer lloc a la llista dels partits
més votats i assegura que els 5.000
vots de més obtinguts a la comarca
en bona part representen aquells votants “que fins
ara no se sentien pròpies les eleccions al Parlament”.
“El càstig al tripartit també ha mobilitzat el vot”.

“És un mal resultat per a ERC, però
ha estat el poble el que ha parlat”.
Andreu Francisco, president dels republicans del Maresme, considera
que tot i les enquestes adverses el revés a la seva formació “costa de
pair”. En tot cas demana “un debat
intern serè i profund” per saber en què han fallat. Defensa l’obra de govern i assegura: “ERC, com ha fet
sempre, posarà el país al davant del partit”.

No se sent satisfet però sí “tranquil”
perquè ICV-EUiA és, segons el candidat Salvador Milà, l’única força que ha
aguantat bé el desgast del tripartit.
“Som els únics que hem reivindicat la
tasca de govern davant la deixadesa
manifesta del PSC i ERC”, diu. Milà
creu que un dels factors d’aquest èxit relatiu, perquè
també s’han perdut vots, és haver sabut enviar un
missatge d’esquerres clar i diferenciat del de CiU.

