
La sociovergència 
salva Ballart
Un pacte entre Artur Mas i Miquel 
Iceta permetrà al socialista Jordi 
Ballart (nou regidors) conservar l’al-
caldia de Terrassa en minoria i frus-
trar un acord alternatiu de Terrassa 
en Comú (6) i ERC (4) amb la compli-
citat de CiU (3) i CUP (1). La caigu-
da del PSC (2 regidors menys que el 
2011) i la debacle dels nacionalistes 
(6 menys) forgen la sociovergència.

Ciutat a ciutat

TERRASSA

La investidura 
més incerta
Ningú sap qui serà el pròxim alcalde 
de Sabadell. Continuen les negocia-
cions entre Unitat pel Canvi (4), ERC 
(4) i Crida per Sabadell (4) per articu-
lar un pacte que expulsi el PSC (5) de 
l’alcaldia després d’un mandat mar-
cat pels escàndols de Manuel Bustos. 
El vot de CiU (4) i Guanyem (2) pot ser 
determinant davant la investidura 
més incerta.

SABADELL

33 Xavier Sanllehí.

El triomf d’ERC 
‘fa fora’ Sanllehí
El triomf d’ERC a Castelló d’Empú- 
ries ha portat el veterà alcalde Xavier 
Sanllehí (CiU), president del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, a aban-
donar la política amb la finalitat de 
propiciar un pacte entre els conver-
gents i els republicans. Un escenari 
que Esquerra, guanyadora dels co-
micis, no tenia en consideració en 
un principi.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Giraut continua i 
pacta amb el PSC
Joan Giraut (UDC) tampoc ha esco-
llit ERC com a parella de ball. El pre-
sident de la Diputació de Girona es 
mantindrà a l’alcaldia de Castell-
Platja d’Aro després d’arribar a un 
acord amb el PSC. Una fórmula que 
es podria traslladar a Sant Antoni de 
Calonge, amb el concurs, a més, del 
PP, que ha demanat permís a la di-
recció del partit a Girona.

CASTELL-PLATJA D’ARO

MUNICIPIS DE BARCELONA 

CiU evita pactes en 
contra a quatre capitals
Igualada és l’única alcaldia 
que CiU conservarà amb ma-
joria absoluta entre les capi-
tals de comarca de Barcelona. 
Vic, Manresa, Vilafranca del 
Penedès i Vilanova i la Geltrú 
continuaran amb alcaldes de 
CiU, en minoria o amb pac-
te de govern. No es preveu 
cap sorpresa d’acords alter-
natius abans de la investidu-
ra del dia 13 en aquestes ciu-
tats. Els nacionalistes es bene-
ficiaran de l’aposta de la CUP 
per continuar a l’oposició a 
Manresa i Vic, que no tindran 
alcaldes d’ERC. La CUP accedi-

ció de Castelldefels passa-
rà a mans de l’esquerra mal-
grat la victòria del PP, com 
també passarà a la ciutat de 
Badalona. El PSC pot ser vícti-
ma d’un pacte alternatiu de 
diverses forces d’esquerres 
a Sabadell, Mollet del Vallès 
i Montcada i Reixac, que van 
tenir una pírrica victòria so-
cialista després de dècades 
al poder. Finalment, el PSC 
evitarà un pacte a quatre per 
desbancar-lo de l’alcaldia de 
Terrassa gràcies a un acord 
amb CiU, que, a canvi, es ga-
rantirà l’alcaldia de Reus.
 Al Maresme, la CUP té a 
les seves mans la clau dels 
pactes per arrabassar el po-
der als independents que 
van guanyar les eleccions 
del 24-M a Arenys de Mar i 
Argentona. SAÜL GORDILLO

Radiografia local en una setmana decisiva

rà a l’alcaldia de Berga, la se-
va primera capital de comar-
ca, en minoria, al no prospe-
rar cap dels possibles acords 
amb ERC o CiU. El PSC conser-
va Granollers amb majoria ab-
soluta –l’única que ha aconse-
guit en una capital de comar-
ca a Barcelona– i recuperarà 
Mataró, però necessitarà un 
pacte de govern que no s’aca-
ba de configurar per les dife-
rències amb CiU i ERC a la ca-
pital del Maresme davant la 
proximitat de les eleccions ca-
talanes del 27-S.
 El consistori de la pobla-

MUNICIPIS DE GIRONA 

Acords sense pensar 
en el sobiranisme
Una de les incògnites que 
presenta el 24-M a les comar-
ques de Girona era veure la 
influència que podia exer-
cir el factor sobiranista a 
l’hora de decidir el vot. Des-
prés dels comicis, i a la vis-
ta dels pactes que s’han tan-
cat o que s’estan negociant, 
es pot constatar que aques-
ta variable no està influint 
en els acords postelectorals, 
ja que són molts els ajunta-
ment en els quals ha pros-
perat la sociovergència, dei-
xant de banda forces inde-
pendentistes com ERC, o el 

en funcions, Josep Maria Co-
rominas (CiU), va guanyar els 
comicis amb nou regidors, 
no es descarta que finalment 
s’arribi a un pacte entre els 
partits d’esquerra (ERC, PSC, 
CUP i Olot en Comú) per des-
bancar-lo.
 El mateix passa a Salt, loca-
litat del Gironès en la qual el 
triomf per la mínima del con-
trovertit alcalde Jaume Tor-
ramadé (UDC) –acusat de pre-
sumptes abusos sexuals– pot 
ser insuficient per evitar una 
alternativa encapçalada per 
ERC, PSC i Independents per 
Salt. Un cas similar al de la po-
blació de Llançà, on Pere Vi-
la, president de CDC a les co-
marques de Girona, també 
pot perdre l’alcaldia després 
de tornar a guanyar els comi-
cis. F. COSCULLUELA

cas contrari: municipis en els 
quals els republicans es de-
canten per acords que deixin 
al marge CiU.
 Un d’aquests exemples és 
el cas de Figueres, la segona 
ciutat de la demarcació, on 
Marta Felip (CiU), que va obte-
nir una minoria exigua amb 
set regidors, es troba en con-
verses amb el PSC (tres regi-
dors) per arribar a un acord, 
amb «bones perspectives», se-
gons el líder socialista local, 
Pere Casellas. Un altre cas sig-
nificatiu és el d’Olot, on mal-
grat que la força de l’alcalde 

El mosaic 
català
La ciutat de Barcelona encara no ha vist 
tancat el pacte que permetrà a la força d’Ada 
Colau, la més votada, assumir l’alcaldia. L’àrea 
metropolitana viu sota l’impacte del terratrèmol 
desencadenat per l’acord de les candidatures 
d’esquerra que desbancaran Xavier García 
Albiol de l’alcaldia de Badalona en benefici de 
Guanyem. Però més enllà d’aquests grans 
municipis, desenes de ciutats catalanes s’en-
fronten a una setmana decisiva per al seu futur 
amb unes aliances en les quals es combinen 
fórmules diverses i en les quals no sempre pre-
val el pacte ‘natural’ entre CiU i ERC.
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L’alcaldia passarà a mans de
l’esquerra tot i la victòria del PP

El PSC pot ser víctima d’un
pacte alternatiu de l’esquerra

El PSC necessita un pacte que no
arriba per diferències amb CiU i ERC

El PSC evita, gràcies a CiU, un pacte 
a 4 que el desbancaria de l’alcaldia 

Seguirà a mans de CiU en minoria
o amb pacte de govern 

La CUP governarà en minoria al no 
aconseguir acords amb ERC o CiU 

DIUMENGE
4 7 DE JUNY DEL 2015

El mapa polític després del 24-M 3 Les negociacions a Catalunya Pàgines 2 a 6 888

©2015 Ediciones Primera Plana S.A. Tots els drets reservats
PDF generat el 08/06/2015 12:14:36 per al subscriptor amb correu correu@saul.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping
 


