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Les crisis de CiU
al Maresme li
passen factura
a Els nous grups sorgits de les escissions obtenen millors

resultats a Santa Susanna, Arenys de Mar i Malgrat de Mar
Teresa Márquez
MATARÓ

Les picabaralles entre els
socis de CiU a diverses poblacions del Maresme han
acabat passant factura a la
federació nacionalista en
aquestes eleccions. El
trencament del partit en
alguns consistoris, on els
membres de CDC i d’UDC
no s’han entès, ha provocat que els grups que s’han
quedat amb la marca del
partit hagin acabat traient
pitjors resultats que els socis que han abandonat la
federació i han iniciat una
nova aventura política. Casos com ara el d’Arenys de
Mar, on l’alcalde d’Unió defenestrat per CiU, Estanis
Fors, ha obtingut sis regidors amb la nova formació
Junts per Arenys en relació amb l’únic que ha aconseguit CiU, o el de Santa
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“La mala maror
que hi ha hagut en
algunes agrupacions
locals no ens ha
beneficiat gens”
Joan Morell

PRESIDENT DE CDC DEL MARESME

Susanna, on l’històric
Joan Campolier n’ha tret
cinc amb AiS Santa Susanna respecte a un sol representant de CiU, en són
exemples clars.
El president de CDC
del Maresme, el pinedenc
Joan Morell, admet que els
resultats “no han estat els
que esperàvem” i que la
mala maror en algunes
agrupacions “no ens ha beneficiat gens”. “Des de la
direcció comarcal hem
treballat per l’entesa, però

també respectant l’autonomia de les agrupacions
locals i no forçant unions
que no eren possibles”, relata i hi afegeix que “quan
hi ha un trencament sempre hi ha un dels afectats
que s’endú la pitjor part”.
Tot i això, les dues aventures per separat que ha fet
Unió a la comarca sota les
sigles d’Unió Municipal de
Catalunya a Teià i Alella no
han obtingut cap regidor.
També victòries
Als casos de Santa Susanna i d’Arenys de Mar s’hi
pot afegir el de Malgrat de
Mar, on la candidata de
CiU, Neus Serra, ha passat
de cinc regidors el 2011 a
dos. En canvi, els tres regidors escindits del grup, sota les sigles de Junts per
Malgrat, han obtingut tres
representants. Morell reconeix que CiU ha hagut de

CDA manté el Conselh
d’Aran però perd Vielha
a La majoria de la

cambra aranesa es
manté alineada amb
el procés sobiranista

David Marín
VIELHA E MIJARAN

Convergència Democràtica Aranesa-Partit Nacionalista Aranès (CDAPNA) governarà quatre
anys més la Val d’Aran.
L’actual Síndic, Carlos
Barrera, revalidarà el càrrec gràcies als set consellers aconseguits pel partit
aranesista, associat a
CDC. Tot i això, la primera
posició en nombre de vots
va ser per a Unitat d’Aran
(UA-PSC), partit associat

Carlos Barrera, Síndic
quatre anys més ■ D.M.

al PSC, tot i que la divisió
electoral en terçons el va
perjudicar i va repetir els
cinc consellers aconseguits el 2011, insuficients
per formar govern. El Conselh Generau el completa
un conseller d’un grup local d’Arties e Garòs, revalidat respecte de quatre
anys enrere. El PP va obtenir un resultat molt pobre,
amb només un 3,71% dels
sufragis de la vall, i no va
aconseguir entrar al Conselh. Tampoc Corròp, una
nova opció occitanista, associada a Esquerra pel que
fa als vots a la Diputació,
que també es va quedar en
un curt 3,69% de vots.
La continuïtat de CDA
al capdavant del Conselh

El grup inicial de CiU de Malgrat. A la dreta, i amb camisa a quadres, Jordi Medina (ICV) ■ T.M.

anys, diumenge en va
aconseguir cinc. Els exregidors de Gent per Vilassar
de Mar han quedat amb
dos representants.
CiU ha perdut més de
10.000 vots i ha cedit el
primer lloc a ERC com a
força més votada a la comarca. A més, s’han donat
situacions sorprenents,
com ara que el partit ha
deixat de ser present en
ajuntaments on sempre
havien estat, com ara els
de Dosrius i Palafolls. ■

gestionar en aquests comicis “molts fronts oberts”,
però destaca com a contrapartida les victòries obtingudes als municipis “on hi
ha molt bona relació entre
els socis”, com ara Calella,
Premià de Dalt, Premià de
Mar o Tordera.
Pel president de Convergència, la situació viscuda a Argentona continua sent la pedra a la sabata de la federació nacionalista. “No només no vam
poder presentar llista, sinó

que el nostre candidat va
passar a encapçalar la candidatura d’ERC i va sumar
els vots obtinguts per a
aquesta formació”, es lamenta. La fórmula ha donat a ERC tres regidors,
mentre que el 2011 CiU en
va aconseguir quatre. D’altra banda, el trencament
de CiU a Vilassar de Mar
també ha afectat de ple els
resultats i dels nou regidors que configuraven la
majoria absoluta de Joaquim Ferrer fa quatre

Generau garanteix també l’alineament de la màxima institució aranesa
amb el procés independentista català. CDA
aposta per aprofitar el
procés català per aconseguir una alta autonomia
de l’Aran dins d’un futur
estat català. UA, tot i que
teòricament és favorable
al dret a decidir, és crític
amb el procés català.
La victòria de CDA al
Conselh d’Aran ha tingut
per a aquest partit el contrapunt agredolç de la derrota a l’Ajuntament de Vileha. L’alcalde, Àlex Moga,
que també és diputat al
Parlament, ha perdut un
regidor i amb sis ha quedat
darrere de l’hoteler Juan
Antonio Serrano (UA),
que ha aconseguit la majoria absoluta amb set regidors. Ciutadans entra per
primer cop a l’Ajuntament
de Vielha, amb un regidor,
en detriment del PP, que
perd el que tenia. ■

ERC diu que obrirà
el consistori ampostí
a la ciutadania
a Adam Tomàs obté

la majoria absoluta
i desplaça CiU de la
capital del Montsià

Lurdes Moreso
AMPOSTA

Després de vint-i-vuit
anys de govern de CiU a
l’Ajuntament d’Amposta
(els últims vint-i-quatre
amb majoria absoluta), la
candidatura d’Esquerra
d’Amposta-ERC ha fet fora
CiU del govern de la capital
del Montsià. Adam Tomàs
ha aconseguit la majoria
absoluta amb una llista
que inclou ICV, EUiA i la
plataforma ciutadana Su-

mem per Amposta. “Obrirem l’Ajuntament a la ciutadania, serà participatiu i
transparent”, ha manifestat Tomàs, que també sosté que farà una auditoria
municipal. El futur alcalde
revisarà alguns projectes
que no veu viables, com la
residència de gent gran.
Per la seua banda, l’alcalde i candidat de CiU,
Manel Ferré, manté que
farà una “oposició constructiva” i que reflexionarà sobre el seu futur
polític. El PSC ja ha avançat el seu suport a Tomàs, tot i no ser decisiu.
PxC manté un regidor i
el PP no ha aconseguit
representació. ■

