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La participació es desploma uns 10
punts a Catalunya a les 18.00
El segon avanç de participació recull que ha votat un un 46,36% del cens, quan el
20-D va ser un 56,62% | Al conjunt d'Espanya el descens se situa en uns set
punts

Un col·legi electoral de Barcelona, aquest migdia | Adrià Costa

La participació a les eleccions del 26-J s'ha desplomat uns 10 punts a Catalunya respecte els
comicis de fa sis mesos. Concretament, a les 18.00 hores havia votat un 46,38% del cens
(http://resultados2016.infoelecciones.es/99AVCO/DCO09999CM.htm?lang=es&e=0) , segons
dades provisional del Ministeri espanyol de l'Interior. Cal recordar que el 20-D en el segon avanç
de participació es va tancar amb un 56,62%. Tot plegat en un diumenge que a Catalunya suposa
la fi d'un pont festiu que es va iniciar dijous a la nit amb la revetlla de Sant Joan.
Al conjunt d'Espanya la caiguda és d'uns set punts: la participació és d'un 51,20% i fa sis mesos
era del 58,21%.
Per demarcacions la participació ha evolucionat de la següent manera:
Barcelona: 47,15% (57,52%)
Girona: 45,14% (54,91%)
Tarragona: 44,78% (54,58%)
Lleida: 41,12% (51,18%)
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Tres punts menys a les 14.00
La participació al migdia havia caigut de manera notable a Catalunya, amb quasi tres punts
(http://www.naciodigital.cat/noticia/111205/participacio/baixa/tres/punts/catalunya) .
Concretament, s'ha passat del 35,24% del 20-D al 32,31% de sis mesos després. Aquestes eren
les pitjors dades de participació al Principat aquesta hora en unes eleccions al Congrés dels
Diputats.
Per demarcacions, la participació al migdia ha estat a Barcelona de 32,62% (35,74% fa sis
mesos), a Girona d'un 31,31% (34,05%), a Lleida d'un 28,99% (30,92% el 20-D) i a Tarragona
d'un 32,83% (35,04% fa sis mesos). Al conjunt de l'Estat la participació matinal s'ha mantingut
pràcticament invariable. Concretament ha votat un 36,87% del cens, quan fa sis mesos era d'un
36,91%.
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