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Majoria absoluta independentista a
Catalunya, segons les primeres
dades escrutades
La irrupció de la CUP permetria a ERC i JxCat obtenir 24 diputats al Congrés,
mentre que Ciutadans, PP i Vox obtindrien dos escons cadascun

ERC segueix l'escrutini del 10-N des de l'Estació del Nord de Barcelona | Adrià Costa

Amb el 30,13% escrutat, l'independentisme obtindria la majoria absoluta al Congrés dels
Diputats. ERC aconseguiria 13 diputats i guanyaria les eleccions, JxCat n'obtindria 8, un més
que el 28-A, i la CUP irrompria a la cambra espanyola amb 3. Això sumaria 24 escons dels 48 que
s'escullen a Catalunya.
El PSC seria segona força amb 12 escons i En Comú Podem n'aconseguiria 6 i ocuparia el quart
lloc. Les tres dretes aconseguirien en total sis diputats, un menys que a les últimes eleccions.
Ciutadans cauria fins als dos i el PP i Vox en guanyarien un i també es quedarien amb dos
representants al Congrés. En percentatge de vot, sempre segons les primeres dades, Ciutadans
seria l'última força a Catalunya.
El nou partit d'Íñigo Errejón, Més País, aconseguiria menys d'un 1% dels vots i no obtindria
representació al Congrés. De fet, segons aquestes primeres dades escrutades, trauria menys vots
que el Pacma, que aconseguiria l'1,14% dels vots.
Consulteu aquí els resultats de l'escrutini en temps real a Catalunya:

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/21347/majoria-absoluta-independentista-catalunya-segons-primeres-dades-escrutades
Pagina 1 de 2

[eleccionsesp10N2019]CA09[/eleccionsesp10N2019]
I aquí podeu veure els resultats a l'Estat:
[eleccionsesp10N2019]ES[/eleccionsesp10N2019]
Les dades de les dues del migdia han deixat una participació tres punt més baixa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190729/aixi/votat/candidats/catalans/10-n) que la del 28-A a a
mateixa hora. La participació ha baixat més en els municipis independentistes durant el matí.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190745/participacio/cau/mes/municipis/mes/independentistes
?rlc=p1) A les sis de la tarda, les dades de participació també han confirmat la caiguda respecte
les últimes eleccions, en concret quatre punts menys
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190755/participacio/cau/quatre/punts/mig/catalunya) , però a
diferència d'hores abans els municipis més independentistes han deixat de ser també els llocs
on més creixia l'abstenció.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190762/participacio/remunta/municipis/independentistes)
[noticiadiari]2/190187[/noticiadiari]
Els caps de llista dels principals partits catalans han votat al matí als respectius col·legis
electorals. Com és habitual, tots ells han fet crides a la participació en breus atencions als
periodistes que els esperaven. L'única que no ha votat a Catalunya ha estat la número u del
PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que ho ha fet per correu i s'ha desplaçat a Girona per donar
suport al candidat popular al territori.
Tot plegat en una jornada tranquil·la i sense incidents, més enllà d'un detingut al Poblenou del
Delta per entrar en un col·legi electoral amb una pistola carregada i una navalla.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190747/detingut/home/entrar/amb/pistola/carregada/navalla/c
ollegi/electoral) Això, però, no ha impedit que les eleccions hagin transcorregut sense cap
problema malgrat els rumors que aquests últims dies publicaven alguns mitjans, que
asseguraven que els CDR tenien previst bloquejar la votació.

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/21347/majoria-absoluta-independentista-catalunya-segons-primeres-dades-escrutades
Pagina 2 de 2

