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2019 va ser any d'eleccions municipal i se'n van complir 40 de les primeres 

celebrades en democràcia. 

Fent una revisió del que guardem al nostre arxiu, veiem que a les primeres 

eleccions, tret de Convergència i Unió, la majoria de les llistes les formaven 

candidatures locals, no és fins a mitjans dels anys 90 que els grans partits 

comencen a presentar-se. 

La presència de les dones ha estat (i continua estant) minoritària. Trobem la 

primera regidora a les eleccions del 1991, l'Anna M. Roura de la Palma, i la 

primera cap de llista el 1995, la Carme Mauri. 

Com anècdotes podem destacar que en Josep Jané va ser alcalde durant la 

dictadura, però que també va ser elegit democràticament el 1983; i els aldarulls 

que es van produir l'any 1991, quan la llista més votada es va veure relegada a 

l'oposició pels pactes, guanyant l'alcaldia Convergència amb només dos 

regidors. Conten les cròniques que un ciutadà es va encadenar a la porta de 

l'ajuntament el dia del ple de constitució, que els regidors van haver de sortir 

protegits per la Guardia Civil i que hi va haver manifestacions davant la casa de 

l'alcalde. 

 

Fem un breu resum dels resultats electorals: 

 

1979     En aquell moment a Cervelló i la Palma li corresponien 11 regidors. Va 

guanyar les eleccions Convergència i Unió amb 4 regidors i va ser alcalde 

Joaquin Soler. Altres candidatures "Del Poble i per al poble", "Per un Cervelló 

Unit" i "De la Palma i per la Palma" van obtenir 2 regidors cadascuna, i el "Grup 

Reformista de la Palma" va aconseguir un regidor. L'alcalde va decidir fer un 

govern de concentració amb els 11 regidors. 

1983     Guanya les eleccions la llista d'"Unió del poble" amb 4 regidors, 

encapçalada per Josep Jané que seria l'alcalde. Igual que el seu antecessor, in 

clou al govern tots els regidors, és a dir 3 d'"Unitat per la Palma", 2 del "Blog 

Democràtic d'Esquerres" i 2 de C.i.U. 

1987     Amb 4 regidor guanya les eleccions Convergència i Unió i és alcalde 

Josep Lluís Morant, forma govern amb "Unió progressista de La Palma" que té 

2 regidors i queden a l'oposició "Unió del poble" amb 3 regidors i "La Palma 

Independent" amb 2 regidors. 
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1991      En aquestes eleccions ja es trien 13 regidors. Guanya les eleccions 

"Units per Cervelló" liderat per Anton Guitart que obté 4 regidors. Malgrat 

obtenir només 2 regidors C.i.U, pacta amb "Coalició Palmarenca" que en té 3 i 

"Candidatura independent per la Palma" amb 2, i torna a ser alcalde Josep 

Lluís Morant. Resten a l'oposició "Unitat de progrés" i "Grup Independent de 

Cervelló" amb un regidor cadascú. 

1995      Convergència i Unió obté 4 regidors i forma govern amb "Futur per la 

Palma" que en té 2 , "Tots per la Palma" amb uns altres 2, i el Partit Popular 

que obté un regidor. L'oposició la constitueixen "Units per Cervelló" amb 3 

regidors i el P.S.C. amb 1 regidor. 

1999       Ja s'ha produït la segregació de la Palma. El P.S.C. guanya les 

eleccions amb 5 regidors i és alcalde Angelino Maestro, forma govern amb els 

4 regidors d'"Units per Cervelló". Els 4 regidors de C.i.U, formen l'oposició. 

2003       Torna a guanyar les eleccions Angelino Maestro del P.S.C. que obté 6 

regidors i forma govern amb l'únic regidor obtingut per "Units per Cervelló". 

L'oposició la constitueixen 3 regidors de C.i.U, 2 regidors d'Esquerra 

Republicana" i una regidora del P.P. 

2007      Novament guanya el PSC amb 6 regidors, forma govern amb un 

regidor del P.P. i queden a l'oposició C.i.U. amb 3 regidors i E.R.C. amb uns 

altres 3. 

2011      El P.S.C. és la llista més votada amb 5 regidors. C.i.U. aconsegueix 

l'alcaldia per Jesús Arévalo, amb 4 regidros, més 2 d'Iniciativa per Catalunya 

els Verds i una regidora el P.P. E.R.C. obté una regidora que queda en 

l'oposició. 

2015       El P.S.C. torna a guanyar les eleccions amb 5 regidors, pacta amb 

Podem que obté una regidora i José Ignacio Aparicio és l'alcalde. Resten a 

l'oposició, 4 regidors de E.R.C., 2 de C.i.U. i un de Ciutadans. 
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