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La participació també baixa al
conjunt del Baix Montseny
La participació al Baix Montseny baixa una mitjana de tres punts

Un col·legi electoral de Sant Celoni | Jordi Purtí

Els municipis del Baix Montseny segueixen la mateixa tendència de participació en aquestes
eleccions del 10-N que s'ha donat també a la resta de Catalunya i en el conjunt de l'estat.
Segons les dades donades a conèixer a les dues de la tarda en el conjunt dels divuit municipis,
independentment que siguin de la demarcació de Barcelona o de Girona, la participació s'acosta al
41 caient al voltant6 dels tres punts en relació a la contesa electoral del 28-A. A Catalunya ha
caigut tres punts a Catalunya (40,6)
(https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/13382/participacio/cau/catalunya/al/conjunt/est
at) i per demarcacions, a Barcelona ha votat un 40,91% (en les anteriors eleccions ho va fer el
43,4%); a Girona ha exercit el seu dret a vot el 40,18% (a l'abril ho va fer el 43,46%).
Les excepcions
Pel que fa als municipis del Baix Montseny, però, hi ha algunes excepcions ja que a Campins a les
dues de la tarda havia votat el 41,65% quan a la mateixa hora en els anteriors comicisa ho havia
fet el 49,75%. A Gualba ha votat el 42,97 i el 28 d'abril el 49,17%. També hi ha un percentatge
elevat de no participació a Sant pere de Vilamajor on a les dues havia votat el 42,49 per cent i el
28-A el 49,39 per cent.
Sant Hilari Sacalm és l'únic municipi on hi ha hagut una participació més elevada, tot i que la
diferència és de dècime. A les dues de la tarda d'avui havia votat el 42,32 per cent dels electors
mentre que el 28-A ho havia fet el 42,22. D'acord amb les dades del Ministeri de l'Interior la
diferència és de dos votants més a aquesta hora.
Pots consultar municipi per municipi en aquest enllaç
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(https://resultados.10noviembre2019.es/Avances/Total-nacional/Cataluna/7/ca) .
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