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Victòria clara de Junts al Ripollès
amb una participació que s'enfonsa
ERC manté el segon lloc i el PSC arravata el tercer a Cs en unes eleccions
marcades per la Covid

El punt de votació a Ripoll | Arnau Urgell

Junts per Catalunya ha tornat a guanyar amb claredat al Ripollès a les eleccions catalanes, en
què l'independentisme reforça la majoria
(https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34016/independentisme-reforca-majoria-saltaprimer-cop-mur-50) i ha guanyat el PSC https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34017/illa(
guanya-catalunya-pero-nomes-aragones-pot-ser-president) . En els comicis d'aquest diumenge,
JxCat ha aconseguit 4.122 vots i un 36,88% de suport a la comarca. Tot i això, ha rebaixat el
nombre de vots respecte als darrers comicis al Parlament, el 21 de desembre de 2017, quan va
obtenir un 45,39% dels vots (7.543)
(https://www.naciodigital.cat/elripolles/eleccions/parlament2021/comarca/31) .
[eleccionscat2021]COM31[/eleccionscat2021]
En segona posició, s'hi situa ERC, amb 2.555 vots i un 22,86%. Els republicans van aconseguir
4.008 vots (24,12%) el 21-D.
La tercera força a la comarca ha estat el PSC, que li ha arravatat a CS, que s'ha desplomat fins a
la vuitena posició, en una patacada que s'ha repetit arreu del país. Els socialistes han aconseguit
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1.289 vots i un 11,53%, gairebé cinc punts més que no pas el 2017 (6,97).
La CUP, en quarta posició, ha doblat el percentatge de les passades eleccions, amb 998 vots i un
8,93%. A molta distància, ja, hi trobem el PDECat, Vox i comuns, per aquest ordre.
La participació ha estat molt més baixa respecte als comicis del 2017. A la comarca han anat a
votar 5.000 persones menys: 11.178 i un 57,26%. Això significa que la participació ha caigut 27,64
punts. Cal destacar que el 21-D la participació va ser extraordinària (84,90%) amb 16.618 persones.
Els diputats del Ripollès que han entrat al Parlament són l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell (Junts), i
Teresa Jordà (ERC).
[eleccionscat2021]MUN17147[/eleccionscat2021]
[eleccionscat2021]MUN17039[/eleccionscat2021]
[eleccionscat2021]MUN17036[/eleccionscat2021]
[eleccionscat2021]MUN17145[/eleccionscat2021]
[eleccionscat2021]MUN17167[/eleccionscat2021]

[plantillaeleccions]
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