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Les eleccions del diumenge van estar dominades a Catalunya per la gran abstenció. Aquest
fenomen ha estat menys intens a les Terres de l’Ebre, on l’abstenció no arriba al 30%, ben per
sota del 46% de Catalunya. Sabem que la participació a les locals és més alta als municipis de
menys població. Per això, és important també comprovar que –dinàmicament- l’abstenció ha
crescut prou menys a les TE (cinc punts) que al conjunt de Catalunya (vuit punts).
Penso que aquest menor ímpetu de l’abstenció a les TE podria reflectir una credibilitat menys
deteriorada dels partits parlamentaris que al conjunt de Catalunya. També ho indica el fracàs
rotund de propostes com Ciutadans a Tortosa i La Ràpita, Plataforma x Catalunya a Amposta, i
PRC a Tortosa, així com -en un registre molt diferent- la pèrdua d’empenta de la FIC. Els
sistema convencional de partits a les TE gaudeix de les rendes de la mobilització antitransvasament i el capital social acumulat en aquell procés. Si hagués acabat malament, ara
l’abstenció marcaria rècords; però va acabar bé, i això ajuda a mantenir la confiança en la
política. Aquí hi ha un factor per explicar perquè l’abstenció creix menys a les TE.
Pel que fa als efectes sobre cada partit del procés del transvasament, les senyals indiquen que ens
trobem al final dels grans impactes. Primer, és obligada la constatació que els candidats/es a
alcalde tenen molt pes en el resultat (felicitacions a tots els guanyadors). Dit això, els resultats
suggereixen que el transvasament ha deixat de castigar a CiU, amb la possible excepció dels
municipis del Delta. Així ho indiquen amb claredat els resultats de les ciutats més grans, més
propenses a recollir efectes de la política general en el vot. En general, CiU millora al Baix Ebre
(efecte del canvi a Tortosa) i es manté al Montsià; en canvi, baixa a Ribera d’Ebre i Terra Alta,
com efecte de la major penetració territorial dels partits d’esquerra. Si aquesta anàlisi és correcta,
és probable que siguem en els darrers actes de l’efecte del transvasament en la política a les TE
(ull, alguns efectes menors queden a més llarg termini).
Fóra bo aconseguir que el relatiu major prestigi de la política a les TE es mantingués. Cap idea
em sembla millor que la fermesa del partits pel que fa a la implantació de la vegueria. Veurem si
el retorn de CiU a l’alcaldia de Tortosa ajuda a vèncer la seva tradicional recança a la vegueria, a
causa de les reticències de la poderosa direcció d’Amposta. I, pel que fa als partits al govern de
Catalunya, haurien de treure’s de sobre la llosa que els hi suposa saber que la vegueria no és una
prioritat pel govern de Catalunya (i, en canvi, l’àrea metropolitana si). Aquesta batalla necessiten
donar-la, encara que al final la perdin. Perquè no sempre es pot guanyar; i, sobre tot, seria
imperdonable donar –en la pràctica- l’esquena als interessos i aspiracions de les TE. És oportú
recordar que tan CiU com PSC, ERC i IC prometien la Vegueria a les eleccions autonòmiques de
Novembre. I que el principal combustible de l’abstenció és prometre una cosa i fer-ne un altra de
diferent. Continuarà.

