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La participació es dispara a
Catalunya en les municipals i
europees
Els votants augmenten respecte als comicis del 2015, per sobre de l'increment a
nivell estatal en el cas de les eleccions locals

Paperetes en un col·legi de Manlleu | Adrià Costa

La participació segueix a l'alça a les sis de la tarda en les municipals a Catalunya, i se situa més de
6 punts per damunt de les dades de la mateixa hora en els comicis anteriors, del 2015, segons
els primers avançaments del Ministeri de l'Interior.
Amb dades del 90,52% dels col·legis, la participació a Catalunya a les 18h és del 50,92%, 6,26
punts més que en les eleccions del 2015. Al conjunt de l'Estat, en canvi, les xifres es mantenen
pràcticament iguals: 49,94%, només 0,13 punts més que al 2015.
L'increment és encara més gran a les europees. A Catalunya ja han votat el 50.48% dels
electors, 15,09 punts més que en els comicis del 2015. Al conjunt de l'Estat, l'increment a les
europees ha estat similar, de 15,23 punts.
Per demarcacions, la participació més elevada a les municipals s'ha registrat a Lleida, amb el
52,90%, seguida de Girona (52,67%), Tarragona (51,45%) i Barcelona (50,56%). L'increment
més gran, però, s'ha produït a Barcelona amb un increment de 6,62 punts. Hi segueixen
Tarragona (+6,32), Girona (+6,14) i Lleida (+5,59).
https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/12594/participacio/es/dispara/catalunya/municipals/europees
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A les dues de la tarda ja havia crescut
A les dues de la tarda, i amb dades del 99,4% de les meses, la participació a Catalunya era del
35,71% a les municipals i del 35,42% a les europees. Al conjunt de l'Estat, en canvi, la xifra ha
estat del 35,18% a les municipals, quatre dècimes més que fa quatre anys.
La participació a les darreres eleccions municipals a Catalunya (2015) a la mateixa hora va ser del
32,17 % mentre que en el cas de les europees (2014) va assolir el 24,20%.
El caràcter extraordinari d'aquests comicis del 26-M, en què coincideixen municipals i europees, ja
feia preveure una major mobilització de votants. I és que només s'ha donat tres cops a la història a
Catalunya i Espanya: el 1987, el 1999 i enguany. L'increment, però, ha estat especialment fort a
Catalunya, cosa que es podria explicar pel clima polític català, la coincidència amb el judici de l'1O, i la presència de presos i exiliats a les llistes.
Per demarcacions, la major participació a les municipals a les 14h s'ha registrat a Lleida, amb el
37,66%, seguida de Tarragona (37,60%), Girona (36,90%) i Barcelona (35,15%). El major
increment s'ha donat a les comarques lleidatanes (3,98%), seguides de les de Barcelona
(+3,58%), Girona (+3,46%) i Tarragona (+3,07%).
A la ciutat de Barcelona, la participació ha arribat al 35,31%, amb un increment del 2,62%
respecte al 2015. Per districtes, la participació més alta s'ha registrat a Les Corts, amb un
37,79%), i l'increment més fort, a Sarrià Sant-Gervasi, amb el 3,94.
Aquesta coincidència de municipals i europees no només tindrà efectes, però, en la participació.
També en tindrà en el recompte. La diferència d'horaris i normatives entre els estats fa preveure
que els resultats de les municipals es començaran a saber a partir de les 21 h i a ritme lent,
mentre que en el cas de les europees no s'esperen per abans de les 23 h. El seguiment del
recompte, minut a minut i al detall, el podreu seguir a
(https://www.naciodigital.cat/municipals2019) NacióDigital
(https://www.naciodigital.cat/municipals2019) , on podreu consultar també el nombre de
regidors electes en directe.
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