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Junts s'emporta la victòria a la
majoria de municipis berguedans
ERC va guanyar en tres pobles de la comarca i la CUP-G en un

Eleccions del 14F | Sofia Cabanes

La victòria de Junts al Berguedà és incontestable. La llista liderada per Carles Puigdemont es va
emportar el 36,09% dels vots berguedans o dit d'una altra manera: va guanyar en 27 dels 31
municipis de la comarca. ERC es va emportar la victòria a Cercs, Fígols i Sant Jaume de Frontanyà i
la CUP-G a La Quar.
En unes eleccions marcades per la pandèmia i per la baixa participació, Junts va obtenir un total
de 6.457 vots, 1.859 més que ERC, que va ser la segona força més votada amb un 25,70% dels
vots. La CUP va obtenir 2.061 vots, un 11,52%, el PSC 1.745, un 9,75% dels vots i el PDeCAT
889, un 4,97% dels vots. ECP-PEC va ser la sisena força més votada a la comarca, amb un
2,66% dels vots, seguit de Vox (2,35%), Cs (1,62%) i PP (1,39%). La resta de formacions van
obtenir menys de l'1% dels vots.
[eleccionscat2021]COM14[/eleccionscat2021]
Unes eleccions marcades per una alta abstenció
Una de les incògnites de les eleccions del 14F era el nivell de participació i s'ha confirmat allò que es
temia: l'abstenció ha estat la més alta de la història de les eleccions a Catalunya, amb una
participació de només el 53,55%. Pel que fa al Berguedà, de les 30.824 persones que estaven
cridades a les urnes, només 17.889 van exercir el seu dret a vot. Això suposa que a la comarca hi
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va haver una abstenció del 41,96%.
L'independentisme aconsegueix més del 50% dels vots a Catalunya
A nivell de país, el PSC ha agafat el relleu a Ciutadans i s'ha imposat a Catalunya amb el 23,02%
dels vots i 33 diputats. Darrere seu, ERC també ha obtingut 33 diputats amb el 21,31% dels vots.
A poca distància i en tercera posició, s'hi ha situat Junts, que ha obtingut un 20,06% dels vots.
Ja molta distància, se situa Vox amb 11 diputats, que ha entrat amb força al Parlament i ha obtingut
el 7,69% dels vots, la CUP-G ha tret 9 diputats i un 6,68% dels vots i ECP-PEC ha conservat els
8 diputats que ja tenia amb un 6,86% dels vots. Destaca la caiguda estrepitosa de CS, que ha
passat de ser primera força a les eleccions de 2017 i tenir 36 diputats, a tenir-ne només 6 amb un
5,57% dels vots. Els últims 3 diputats del Parlament han anat pel PP. Pel que fa al PDeCAT,
finalment només ha obtingut un 2,72% dels vots i no ha aconseguit entrar al Parlament.
Aquests són els primers comicis de la història en els què l'independentisme ha superat el 50% dels
vots. La suma d'ERC, Junts, la CUP i el PDECat arriba al 50,6%.
[eleccionscat2021]CA09[/eleccionscat2021]
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