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Política
PIRINEU

El PSC perd gran part del que havia guanyat al Pirineu
CiU recupera el control de tots els consells comarcals, s'avança als PSC a la Seu d'Urgell i es queda a un pas
d'aconseguir l'alcaldia de Tremp, que ara depèn de Rcat
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El 2003 i el 2007 van signif icar una avanç històric del PSC al Pirineu, en unes comarques
que des de la represa democràtica havien estat en mans de CiU. El 2011, CiU ha
recuperat el primer lloc a la Seu d'Urgell i Vielha, ha trencat la majoria absoluta del PSC
a Tremp i ha posat una distància sideral respecte dels socialistes a Sort i el Pont de Suert.
Els consells comarcals que governaven els socialistes (Alta
Ribagorça i Pallars Sobirà) i el Conselh Generau d'Aran (governat aquest darrer mandat
per Unitat d'Aran, partit aranès associat al PSC) han canviat
a mans convergents.

On el PSC ha aguantat és als petits municipis on la forta personalitat d'alguns alcaldes,
alguns provinents de CiU i que es van passar fa anys al PSC quan aquest partit va decidir
entrar fort al Pirineu, ha pesat més que les sigles. És el cas de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà), la Vall de Boí (Alta Ribagorça) i Alt
Àneu (Pallars Sobirà).

Tremp és a hores d'ara la gran esperança del PSC per mantenir un cert pes al Pirineu. Víctor Orrit ha perdut la majoria absoluta, però ha
quedat en primer lloc. Si CiU, ERC-SIP i Rcat no es posen d'acord entre ells, Orrit serà proclamat alcalde l'11 de juny i els socialistes
mantindran una de les places
fortes del Pirineu.

Tremp, en mans de Rcat

CiU i ERC-SIP s'havien conjurat per desbancar els socialistes després d'un mandat en què les relacions d'Orrit amb l'oposició han estat
molt dolentes. CiU ha avançat, però ERC-SIP ha perdut un regidor a favor de Reagrupament. Aquest edil té ara
la clau per fer possible
un “tripartit” nacionalista que col·loqui el PSC a l'oposició, o bé pot afavorir, ja sigui amb la seva abstenció o el seu vot favorable, que Orrit
sigui alcalde quatre anys més. Tant Joan Ubach (CiU) com Josep Ardanuy (ERC-SIP) reconeixen que tot queda ja en mans de
Reagrupament. Fonts de les converses indiquen que fins i tot s'ha buscat la intermediació del dirigent nacional
de Reagrupament, Joan Carretero, natural de Tremp i que té el seu germà com a número dos de la llista, perquè afavoreix un govern
nacionalista.

Però les relacions a nivell local entre Rcat, per una banda, i ERC i SIP (Solidaritat Independentista del Pallars, escindits de SI), per l'altra, no
són bones. Orrit defensa que el PSC és el més votat i confia que les converses permetin que governi la força amb més suports.

Davallada d'ERC a la Seu

L'altra capital del Pirineu on no hi ha una majoria absoluta de CiU és la Seu d'Urgell. Però en aquest cap el govern està clar que caurà en
mans de Convergència. Albert Batalla, alcalde els darrers anys gràcies a un pacte amb ERC, ha absorbit bona part del vot dels
republicans. Mentre que CiU ha superat per primer cop el PSC, ERC s'ha enfonsat de 4 a 1 regidor, i això sense que aparegui cap altre
grup independentista al consistori. A ERC de la Seu ha estat dur encaixar aquests resultats després d'una legislatura on l'exalcalde Jordi
Ausàs ajudava el municipi des de Governació, i es plantegen no fer govern i deixar que mani CiU en minoria.

A la Val d'Aran, Convergència Democràtica Aranesa (CDA) ha passat a ser primera força a Vielha i recupera el control del Conselh
Generau, f ins llavors d'Unitat d'Aran (UA).

5
consells
pirinencs, entre comarcals i consell d'Aran, han passat a
mans de CiU, quan abans només en tenia 2.

1
cap de comarca
del Pirineu pot retenir el PSC si aconsegueix que
Reagrupament no faci un tripartit nacionalista.
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