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El referèndum de l'1 d'octubre, en
xifres
Les càrregues policials han deixat 844 ferits per tot Catalunya. Tot i així, s'està
votant en el 96% des col·legis electorals

Votants davant de la policia espanyola | Martí Urgell

El referèndum de l'1 d'octubre acumula, des de fa setmanes, un munt de xifres. Algunes són
derivades de les accions del govern espanyol en l'intent d'impedir que els catalans votin, com ara
els milers d'efectius de cossos de seguretat que aquests dies recorren els carrers de ciutats i
pobles del país. D'altres tenen a veure amb la resposta ciutadana. Aquests són tots els números
que envolten la convocatòria.
Recompte de resultats
Un total de 2.262.424 paperetes
2.220.144 a favor del Sí, que representa el 90%
176.566, partidària del No, un 7,8%.
45.586, en blanc, un 2%
20.129 vots nuls, un 0,89%
Càrregues policials i ferits
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- 844 ferits, segons última actualització del SEM a les 23h. Dues de les víctimes estan en estat
greu.
- Es continuar votant en el 96% dels col·legis electorals, segons fonts del Govern.
- 400 escoles s'han hagut de tancar, que representa en el cens 770 mil votants que no han pogut
votar.
Col·legis, urnes i meses
- 5,3 milions de catalans han estat cridades a les urnes.
- 2.315 col·legis electorals han obert a les nou del matí i romandrà oberts fins a les vuit del vespre.
- Els locals estan distribuïts així: 207 a Barcelona ciutat; 824 a la vegueria de Barcelona; 287 a les
comarques centrals; 218 a Tarragona; 203 a Lleida; 99 a les Terres de l'Ebre; 384 a Girona; i 93
al Pirineu i a l'Aran.
- 7.235 coordinadors locals, comarcals i de vegueria arreu del territori.
- Un total de 6.249 meses i 6.300 urnes de plàstic es col·locaran als col·legis electorals.
- 33 diputats i eurodiputats de 17 països diferents i 200 personalitats internacionals són a Barcelona
per observar el referèndum.

?? Les urnes de l' #1OCT (https://twitter.com/hashtag/1OCT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ?
pic.twitter.com/odtaybNE26 (https://t.co/odtaybNE26)
? Govern. Generalitat (@govern) 29 de setembre de 2017
(https://twitter.com/govern/status/913723686993018882?ref_src=twsrc%5Etfw)
Desplegament policial i tancament de webs
- El desplegament d'efectius de la policia espanyola a Catalunya arriba als 10.000 agents
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139316/forn/no/podem/posar/policia/contra/cordes) .
- La Guàrdia Civil ha tramitat ordres de tancament a 144 webs
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139157/comissio/europea/justifica/tancament/webs/perque/dins
/legalitat) relacionades amb el referèndum. Les del referèndum i de l'Assemblea Nacional de
Catalunya van reobrir
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139105/anc/reobre/web/despr/clausura/guardia/civil) al cap de
poques hores de la clausura.
- El TSJC ha obligat Google a tancar l'aplicació sobre on votar el referèndum
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139442/google/acata/tsjc/bloqueja/aplicacio/sobre/votar/1-o)
que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va publicar Twitter.
- Milers de piulades a Twitter amb el #freepiolin
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139205/veritable/rao/qual/interior/va/tapar/piolin/al/port/barcelo
na) han inundat de bromes la xarxa durant els dies previs al referèndum.
- L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha amenaçat amb multes de fins a 300.000
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139392/proteccio/dades/amenaca/membres/meses/amb/multes
?rlc=a1) euros als membres de les meses. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha respost
que en cap cas es poden sancionar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139408/autoritat/catalana/proteccio/dades/respon/no/es/pot/mu
ltar/membres/meses?rlc=a1) els integrants de les meses.
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Si toquen en Piolín, ens toquen a totes. #FreePiolín
(https://twitter.com/hashtag/FreePiol%C3%ADn?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Júlia Cot (@cot_julia) 24 de setembre de 2017
(https://twitter.com/cot_julia/status/911970795840311297?ref_src=twsrc%5Etfw)
- Dos ferris atracats al Port de Barcelona
(http://www.naciodigital.cat/noticia/138762/estibadors/es/neguen/proveir/vaixells/allotjar/policia/es
panyola) amb capacitat per allotjar prop de 3.000 persones, que tenen permís fins al 5 d'octubre.
A Tarragona ha atracat un tercer vaixell, amb capacitat per a 800 persones.
- Aviació Civil ha tancat l'espai aeri a un radi de 5 milles de la Sagrada Família
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139391/estat/tanca/espai/aeri/barcelona/durant/referendum)
de Barcelona des de la mitjanit de divendres i fins dilluns 2 d'octubre, a les 23.59 h.
Mobilitzacions ciutadanes
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=QsYXWCJjYQE
- Uns 2.000 tractors han entrat a les ciutats
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139382/2000/tractors/prenen/ciutats/defensa/referendum) en
defensa del referèndum. Unió de Pagesos i JARC han organitzat tractorades a les comarques de
Barcelona, Girona, Tarragona i Terres de l'Ebre a favor de la democràcia.
- Centenars de bombers de la Generalitat i bombers de Barcelona s'han ofert a fer de cordó de
seguretat "per garantir el desenvolupament pacífic dels actes".
Centenars de @bomberscat (https://twitter.com/bomberscat?ref_src=twsrc%5Etfw) despleguen
una gran pancarta "Love democracy" al Museu d'Història de CAT @btvnoticies
(https://twitter.com/btvnoticies?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/SOjP0sSCB2
(https://t.co/SOjP0sSCB2)
? Josep Bassas Mas (@josep_bassas) 28 de setembre de 2017
(https://twitter.com/josep_bassas/status/913332540508958720?ref_src=twsrc%5Etfw)
- Un miler de músics i gairebé 2.000 cantaires
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139379&passaact=653f7de0d9a9b772cadbdf86b11c9513&ren
ovaportada=1) van protagonitzar aquest dijous un concert majestuós davant la Catedral de
Barcelona per fer costat al referèndum.
- Milers d'estudiants de secundària i universitaris mobilitzats durant dos dies en suport a la votació.
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Manifestació d'estudiants en defensa pel referèndum de l'1-O Foto: Guillem Pascual Molina

- Les AMPAs d'escoles de tot Catalunya programen activitats per mantenir oberts
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139422/mobilitzacio/escoles/garantir/1-o) els centres fins al
diumenge 1 d'octubre.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=O-aA82E1HsI
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