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EL 9 NOU

EL TEMA Després del 24M

És l’únic poble de Catalunya on s’ha produït un triple empat a tres regidors entre els tres grups

ERC se sent legitimada per poder
arribar a l’alcaldia a Sant Vicenç
Sant Vicenç de Torelló
Xavier Bardolet

És l’únic municipi de
Catalunya on les formacions
que es presentaven a les eleccions de diumenge van tenir
un triple empat de regidors.
ERC, Bloc Municipal i CiU,
per ordre de vots, van obtenir tres regidors cadascuna.
Si abans de les eleccions de
diumenge ja era clar el canvi
d’etapa que s’aventurava a
Sant Vicenç amb la profunda
renovació a totes les llistes,
els resultats encara hi aboquen més. D’entrada, però,
ERC se sent legitimada per
demanar l’alcaldia. I CiU,
com ja havia fet en campanya, advoca per un govern
d’unitat. “Hem de fer un 9
de 9”, diu el seu cap de llista,
Àlex Aragón. Al Bloc Municipal, en canvi, no tenen encara fixada la seva posició.
Tots tres candidats tenen
motius per estar contents. El
que més, Èric Sibina, alcaldable d’ERC i guanyador de
les eleccions per nombre de

Èric Sibina (ERC)

Elisabet Oró (Bloc Municipal)

Àlex Aragón (CiU)

vots, amb 348. Només cinc
el separen de la segona llista
més votada, el Bloc Municipal d’Elisabet Oró (343), fins
ara tinent d’alcalde. Però al
mateix temps era el que tenia
el quart regidor més a prop,
ja que va estar a 19 vots d’obtenir-lo. CiU completa el particular podi de Sant Vicenç
amb 275 vots.

De moment, les valoracions s’han fet portes endins,
tot i que els primers contactes ja s’han fet aquesta
setmana. Dimecres al vespre,
per exemple, es reunien
Sibina i Oró i aquest dijous
al vespre la candidatura del
Bloc Municipal havia de trobar-se per valorar resultats
i estratègia. D’entrada, Oró

era la que es reconeixia més
confusa sobre quin ha de ser
el futur escenari. Donava per
vàlid que “és a ERC, com a
força més votada, a qui toca
moure fitxa”. I Sibina ho
entenia de la mateixa manera. Abans encara tenia temps,
però, de dir que “no ens creiem el que ha passat”. ERC té
a les mans passar d’un únic

Pujol comença ronda de contactes
i aposta per un govern unitari
Independents i ERC podrien pactar i fer-se amb l’alcaldia de Camprodon, que fa 20 anys que és socialista

regidor d’11 en l’actual consistori a arribar a l’alcaldia
com a força més votada. “La
renovació de la llista buscava
això, i ho hem aconseguit”. I,
sense posar-s’hi fort i admetre que “n’hem de parlar”,
Sibina donava a entendre
que se senten legitimats per
reclamar l’alcaldia, sigui el
possible pacte a dues o tres
bandes.
En això, la posició més
clara la té CiU. El seu cap de
llista, Àlex Aragón, recorda
que en campanya ja havia
defensat que “un ajuntament
com el de Sant Vicenç s’ha de
poder governar entre nou”.
Reclama un govern d’unitat
i que la decisió sobre qui ha
de ser alcalde “sigui part de
l’acord a què arribem tots
plegats”. Per ell, el mandat
dels veïns de Sant Vicenç “és
molt clar. Ens hem d’entendre i ningú no pot pretendre
governar per sobre d’un
altre”. Elisabet Oró, per la
seva banda, diu que “ara és
el moment d’escoltar i de
reflexionar, i de no prendre
posicions precipitades”.
De moment no es pronuncia sobre la viabilitat d’un
govern d’unitat.
Dels 9 regidors que formaran part del futur consistori,
ella és l’única que ho ha estat
i que ve del mandat anterior.
Tota la resta seran nous. I
això és un punt més a l’hora
de valorar la situació creada.

El Moianès
estrenarà
Consell
Comarcal
Moià

Camprodon
R.E.
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Esteve Pujol, alcalde en funcions de Camprodon pel PSC,
ha perdut la majoria. Això
l’obliga a buscar un soci de
govern, ja sigui els independents Junts per Camprodon,
que ha obtingut un regidor
menys que el PSC, quatre, o
ERC, que n’ha aconseguit dos.
Pujol diu que ha començat la
ronda de contactes de manera
informal, però que la seva
aposta és per un govern unitari “convidant a tots els partits a formar part del govern”.
Pujol insisteix que això és el
que ha fet a l’inici de totes
les legislatures en què ha
governat, “hagi tingut majoria o minoria”, i que, fins i tot,
quan va governar CiU “també
em vaig oferir de formar part
del govern”. La setmana que
ve ha de quedar tot aclarit.
Pujol recorda que el seu
partit ha estat el més votat “i
els que tenim més regidors”,
malgrat que també reconeix
que han perdut molts vots,

El Moianès, que va aconseguir fa poques setmanes el
reconeixement oficial com a
comarca, estrenarà Consell
Comarcal després d’aquestes
eleccions municipals. D’un
total de 19 consellers comarcals, ERC ha obtingut la majoria absoluta: amb 10. A darrere, s’hi situa CiU, amb 6; el
PSC, amb 2, i Castell en Positiu, la força que va guanyar
les eleccions a Castellterçol
i que gràcies als seus quatre
regidors i 456 vots, també obtindrà un conseller
comarcal. La victòria d’ERC
al Consell s’explica, en part,
pel bon resultat aconseguit
a Moià, on l’actual alcalde i
diputat al Parlament, Dionís
Guiteras, ha assolit 10 dels 13
regidors amb la marca d’Ara
Moià-AM. CiU es va haver de
conformar amb tres. Fa quatre anys, a Moià, Ara Moià ja
havia guanyat, però aleshores
sense majoria absoluta amb
sis regidors.

Esteve Pujol

Xavier Sala

Jordi Batchelli

així com també el bon paper
que han fet els independents.
Pujol demanarà a les dues
altres formacions “posar en
valor les parts en comú dels
programes electorals i deixar
de banda el que ens separa,
perquè l’objectiu de tots és
treballar per Camprodon”.
Per la seva banda, Xavier
Sala, alcaldable per Junts per

Camprodon, confessa que no
s’esperaven els bons resultats
que han obtingut “i estem
molt contents i satisfets”. A
l’hora de parlar de possibles
pactes, Sala apunta que és
Esteve Pujol qui ha d’obrir
converses “perquè ha estat el
guanyador de les eleccions”,
i afegeix que “estem veientles venir”. Per últim, Jordi

Batchelli, candidat d’ERC,
que en definitiva té la clau
del govern de Camprodon,
assegura haver tingut converses “informals” amb els
altres partits, “però serà la
setmana que ve quan hi treballarem”. Batchelli és partidari de no allargar aquesta
situació “per no causar neguit
al poble”.
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