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Tancats al 333 del carrer Còrsega, els dirigents de CiU miren enrere perquè 

senten nostàlgia del passat. Nostàlgia d'aquells anys en què Convergència era el 

partit que presentava moltes més llistes que les altres forces a les eleccions 

municipals. Això passava el 1987, per exemple, quan CiU superava el PSC de 

378 llistes. Els dirigents de la federació enyoren les rodes de premsa que 

convocaven per anunciar que abans de cada elecció tenien garantides centenars 

d'alcaldies de municipis on presentaven llista única. 

 

El 2007 els socialistes hem presentat 777 candidatures, un centenar més que fa 

quatre anys. CiU ha reculat i ha acabat perdent una vintena de llistes respecte a 

les municipals de fa quatre anys. De tant mirar enrere, CiU ha perdut la noció de 

la realitat. No s'adona que Catalunya ha canviat profundament ni tampoc no veu 

que la seva hegemonia electoral al territori és història. La miopia política de CiU 

augmenta, i, de tantes diòptries, són incapaços d'observar amb nitidesa què 

passa al seu voltant. Per això es creuen i volen fer creure que han sortit reforçats 

d'aquestes municipals, quan en realitat han patit un fracàs comparable al de 

2003. 

 

A CiU pensen que si repeteixen la mateixa mentida cada cinc minuts es farà 

realitat, al temps que ignoren que els socialistes creixem en nombre de regidors 

(2.570) i en implantació territorial, en ser la llista més votada en 269 municipis, 

50 més que el 2003. 

 

Senyors de CiU: saben qui ha guanyat les eleccions en pobles com Espinelves 

(Osona) o Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)? El PSC. Saben quin ha estat el 

partit més votat a Castellar del Vallès (Vallès Occidental), Esparreguera o el 

Masnou? Sí, sí, el PSC. I a Llardecans (Segrià), Organyà (Alt Urgell), Tremp 

(Pallars Jussà), Mollerussa (Pla d'Urgell) o Viella (Vall d'Aran)? Efectivament, el 



PSC. I saben qui ha obtingut els millors resultats a Camarles (Baix Ebre)? 

També ha guanyat el Partit dels Socialistes. 

 

Amb 924.275 vots, 128.102 més que en les eleccions autonòmiques, el PSC ha 

guanyat per vuitena vegada consecutiva les eleccions municipals. Una victòria 

clara que ha vingut acompanyada d'un retrocés de CiU en relació als comicis de 

novembre. La federació ha vist com se li escapaven 213.103 vots des de l'1-N. 

Superades ja les eleccions del 27-M, la davallada de CiU ha continuat, i a la 

demarcació de Barcelona, per exemple, la federació ha perdut gairebé 40.000 

vots; a Girona, el descens ha estat de 8.000 sufragis. Però els dirigents de CiU 

s'entesten a parlar d'èxit i a amagar el fracàs. No obstant això, la sotragada és 

més gran: prosseguint l'anàlisi de les rebaixes convergents es confirma que, en 

termes de representació, CiU ha desaparegut electoralment a 38 municipis, al 

mateix temps que els socialistes hem obtingut regidors a 66 ajuntaments més 

que el 2003. De la mateixa manera, les altres forces d'esquerra han vist 

incrementada la seva presència al territori, en detriment de Convergència. 

 

I si repassem la llista de les 23 ciutats amb més de 50.000 habitants, veurem 

que la victòria socialista és contundent. Hem guanyat les eleccions en 20 

d'aquests municipis: Badalona, l'Hospitalet, Castelldefels, Mataró i Cerdanyola, 

entre d'altres. I els socialistes liderarem els governs de les quatre capitals, ja que 

hem renovat majories a Barcelona, Girona i Lleida, i hem recuperat l'alcaldia de 

Tarragona. Els números no enganyen i ens diuen que el PSC és el vencedor de 

les eleccions, i que s'ha fet molt més present al territori, mentre que d'altres 

reculen. Una última pregunta, senyors de CiU: saben qui governarà a Queralbs 

(Ripollès), el poble d'estiueig de l'expresident Jordi Pujol? Doncs ho farà el PSC, 

amb majoria absoluta. Els temps canvien. 

 


