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ERC és per primera vegada el partit
que presenta més llistes a les
municipals
Els republicans concorreran amb 828 candidatures i arrabassen, per 28
municipis, un lideratge que sempre havia estat en mans de l'espai convergent

Elsa Artadi i Ernest Maragall, en una imatge d'arxiu | ACN

ERC supera per primera vegada l'espai de l'antiga Convergència en la presentació de llistes a les
eleccions municipals
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177629/eleccions/municipals/naciodigital/noticies/resultats/ma
pes/analisis) que se celebraran el 26 de maig. Els republicans, segons han fet públic aquest
dimecres, tindran candidatura a 807 localitats catalanes i a 21 entitats municipals
descentralitzades (EMD), enfilant-se doncs a les 828. Pel que fa a Junts per Catalunya (JxCat),
la marca electoral que fa servir el PDECat, ha presentat 800 candidatures a municipis, una xifra
que inclou les 29 destinades a EMD. Això suposa una caiguda respecte les eleccions del 2015, en
les quals CiU -va ser l'última vegada que la federació va tenir presència a les urnes- va concórrer a
858 pobles i 47 EMD. La xifra total, per tant, era de 905.

Fonts de JxCat assenyalen a NacióDigital que la xifra de 800 encara té un caràcter provisional
perquè s'està en "període d'esmenes" i que en poden ser més. De fet, aquest 24 d'abril els
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butlletins oficials de la província han publicat les candidatures provisionalment acceptades. Els
nacionalistes han presentat algunes al·legacions per garantir-se que els siguin acceptades més
candidatures i confien encara en superar finalment els republicans. Fins el dia 26 es poden
comunicar irregularitats -com ara la inclusió de persones mortes, duplicades o incloses sense
saber-ho- a les llistes i el dia 29 es fa la proclamació definitiva a les juntes electorals, que es
publica als butlletins el dia 30.
En el cas dels republicans, la xifra de 807 llistes suposa un increment notable, perquè fa quatre
anys en van aconseguir 715 arreu del territori. Comptant les EMD, el total arribava a les 730
candidatures. Aquesta xifra ja els havia permès superar àmpliament el PSC, que es va quedar
amb 525.

Maragall: "ERC està augmentant cada quatre anys de
forma significativa la seva presència i arribem a un
màxim històric. Hi ha candidatures d'altres
organitzacions que estan fent el camí invers"
Aquest dimecres, l'alcaldable de Barcelona, Ernest Maragall ha tret pit de la xifra de candidatures
presentades per ERC. "Podem dir amb més orgull que mai que ERC és la primera organització
del país en capacitat de representació", ha assegurat. Ha concretat que les llistes a 807 municipis
suposa arribar al 99% de la població de Catalunya i comptar amb més de 12.000 integrants a les
llistes. "ERC està augmentant cada quatre anys de forma significativa la seva presència i arribem
a un màxim històric. Hi ha candidatures d'altres organitzacions que estan fent el camí invers", ha
deixat anar Maragall.
Preguntat per quines són les candidatures que, segons ell, estan patint un retrocés de
representació, Maragall s'ha limitat a dir que no pretenen "posar el dit a l'ull" de ningú,
simplement subratllar que ERC està "al capdavant de forma explícita". L'alcaldable republicà sí que
ha explicitat que considera que el seu partit està en condicions de superar Junts per Catalunya en
nombre d'alcaldies.
El PSC aguanta i el PP redueix a la meitat
Pel que fa a les altres forces, el PSC quasi presenta el mateix nombre de llistes i tan sols cau de
528 a 525, mentre que la reducció de candidatures del PP és molt més notable, de les 525 del
2015 a 230, menys de la meitat. Tot i això, es manté en quart lloc, per davant de Cs, que més
que duplica, de 90 a 204. La CUP també creix, però menys, de 163 llistes a 191, mentre que els
comuns disminueixen la presència de 221 a 147 a municipis, per bé que també s'han presentat
fins a 52 llistes properes a Podem. Finalment, Vox ha conformat 45 candidatures, per davant de
Primàries, amb 41.
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