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Carmena perd Madrid i el tripartit
de dretes podrà governar
El popular José Luis Martínez-Almeida podrà obtenir l'alcaldia amb el suport dels
regidors de Ciutadans i de Vox, que ha entrat al consistori de la capital espanyola

Manuela Carmena, aquest diumenge a la nit a Madrid. | Europa Press

Manuela Carmena ha perdut l'Ajuntament de Madrid. La seva formació, Más Madrid, ha estat la
força més votada a la capital espanyola, però ha aconseguit una victòria estèril amb 19 regidors, un
menys que ara fa quatre anys. El PP de José Luis Martínez-Almeida ha sumat 15 regidors i -tot i
perdre sis representants i quedar en segona posició per primera vegada en els últims 24 anyspodrà governar si reedita el pacte d'Andalusia i rep el suport dels 11 regidors de Ciutadans i els 4
de Vox, que han entrat per primera vegada al consistori sota el lideratge de Javier Ortega Smith.
El bloc de la dreta ha sumat, per tant, 30 regidors un més dels 29 que marquen la majoria
absoluta, mentre que l'esquerra n'ha sumat 28: els 19 regidors de la formació de Carmena, més
els 8 que ha aconseguit el PSOE de l'exseleccionador espanyol de bàsquet Pepu Hernández.
A les anteriors eleccions, el PP, aleshores liderat per Esperanza Aguire, va ser la força més
votada, amb 21 regidors, només un més dels 20 que va aconseguir la fins ara alcaldessa,
Manuela Carmena, que entrava en política i assolia el govern municipal mitjançant un pacte
d'esquerres. El PSOE va obtenir, aleshores, 9 regidors, un més que els vuit que ha sumat avui,
mentre que Ciutadans en va obtenir 7.
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El tripartit de dretes també obté la majoria a la Comunitat de Madrid
El bloc de la dreta també ha obtingut la majoria absoluta a la Comunitat de Madrid amb 68
diputats i fan insuficient la victòria, amb 37 diputats, del PSOE de l'exministre Ángel Gabilondo. El
partit de dretes més votada ha estat el PP, que ha aconseguit 30 diputats, mentre que Ciutadans
ha quedat en tercera posició amb 26 escons. Com a l'Ajuntament de Madrid, la majoria de la dreta
la completa Vox que ha entrat a l'assemblea de la comunitat amb 12 diputats.
El bloc de l'esquerra, així, es queda a dos diputats de la majoria. Al marge dels 37 diputats del
partit socialista, Más Madrid d'Iñigo Errejón ha obtingut 20 escons, mentre que Podem només 7.
El partit que lidera Pablo Iglesias ha estat el gran damnificat de la divisió amb la formació de
Carmena i Errejón.
El PSOE s'imposa a les municipals i Podem es desploma
Al conjunt de l'Estat, el partit socialista ha guanyat les eleccions municipals amb més del 29%
dels vots (quatre punts més que en els comicis del 2015) mentre que el PP ha quedat en segona
posició amb un 22% dels suports (cinc punts menys que en les anteriors municipals). Tot i aquest
retrocés, els resultats del PP a l'Ajuntament i a la Comunitat de Madrid donen oxigen a Pablo
Casado, sobretot, perquè Ciutadans no ha aconseguit superar els populars.
Un dels ítems més destacats és la caiguda de Podem i també dels alcaldes de les ciutats del
canvi, que perden la meitat de les alcaldies. A més d'Ada Colau i Manuela Carmena, a
Barcelona i Madrid, l'esquerra alternativa també ha perdut la majoria a l'alcaldia de Saragossa i
tampoc repetiran els alcaldes de les Marees a la Corunya, Santiago i el Ferrol. Només Joan Ribó
de Compromís, a València, i José María González 'Kichi' d'Adelante, a Cadis, mantenen la vara
municipal.
[municipals2019]MUN46250[/municipals2019]
Al País Basc, el PNB ha guanyat amb contundència. Ha aconseguit una àmplia victòria en les tres
capitals basques i ha aconseguit la majoria a les Juntes Generals de Biscaia, Guipúscoa i Àlaba.
Precisament, el PNB ha aconseguit ser la força més votada a Àlaba i a Vitòria, on fins ara ho era el
PP.
El PSOE obté la majoria absoluta a Extremadura i Castella-La Manxa
El partit socialista ha estat la força més votada a totes les comunitats autònomes on s'han celebrat
eleccions excepte a Navarra i a Cantàbria, tot i que, d'entrada, només podrà governar a
Extremadura i Castella-La Manxa, on ha aconseguit la majoria absoluta, i a les Illes Balears i a
Astúries, on pot arribar a pactes d'esquerres. El PSOE, però, pot perdre el govern de l'Aragó, si
Ciutadans -que tindrà la clau- opta per un pacte amb de dretes.
El PP, que manté la Comunitat de Madrid, també conserva el govern de Castella i Lleó i el de
Múrcia, tot i que també haurà d'arribar a acords amb Ciutadans i Vox. El partit de Pablo Casado,
però, perd la Rioja, que passa en mans del PSOE vint-i-quatre anys després. A Navarra, ha
guanyat Navarra Suma, però la clau de l'executiu la tindran els socialistes, que podria intentar un
govern amb el suport de Geroa Bai, Podem i IU. A Cantàbria seguirà governant el PRC de Miguel
Ángel Revilla amb el PSOE i a les Canàries es pot formar un executiu encapçalat per Coalició Canària
amb el PP, i deixar fora al PSOE.
Una altra de les notícies de la nit és el fort retrocés que registra Podem, que desapareix fins i tot
de dos parlaments (Cantàbria i Castella-la Manxa) i que Vox aconsegueix entrar amb força a
Madrid i Múrcia, però no aconsegueix representació en quatre dels parlaments autonòmics on avui
s'hi celebraven comicis: la Rioja, Navarra, Castella-la Manxa i Canàries.
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