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Una enquesta d'«El Periódico» dona
un empat tècnic entre ERC i
JuntsxCat
També pronostica que la majoria absoluta independentista està en perill, i que el
PSC remunta fins a igualar-se amb Cs

Jordi Turull, Oriol Junqueras i Carles Puigdemont l'endemà de l'1-O. Foto: Martí Albesa

La victòria de les eleccions catalanes del 21-D està molt disputada, segons una nova enquesta
electoral que publica aquest dimecres al vespre El Periódico
(http://www.elperiodico.com/es/politica/20171206/encuesta-elecciones-cataluna-catalunya-20176477568) , que pronostica un empat tècnic entre ERC i Junts per Catalunya. Els republicans, que
tenen Oriol Junqueras de candidat, obtindrien entre 30 i 31 escons, mentre que la candidatura
que encapçala Carles Puigdemont en tindria entre 29 i 30.

Encuesta elecciones Catalunya: Puigdemont atrapa a Junqueras e Iceta, a Arrimadas, por
@josericov (https://twitter.com/josericov?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/3LIzKlC9sL
(https://t.co/3LIzKlC9sL) vía @Elperiodico (https://twitter.com/elperiodico?ref_src=twsrc%5Etfw)
? Enric Hernàndez (@Enric_Hernandez) 6 de desembre de 2017
(https://twitter.com/Enric_Hernandez/status/938504785346596866?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://www.naciodigital.cat/noticia/144138/enquesta/periodico/dona/empat/tecnic/entre/erc/juntsxcat
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Segons l'enquesta, que ha elaborat el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), la
majoria absoluta dels partits independentistes està en perill, fet que es veu esperonada pel
descens de la CUP, que es quedaria amb 7-8 diputats. La majoria està en 68 escons i ara entre
Junts pel Sí i els "cupaires" en sumen 72 (62 de Junts pel Sí i 10 de la CUP). El vot
independentista cauria fins al 45,8%, dos punts menys del que va obtenir a les eleccions del 27-S
del 2015.
Per darrere d'ERC i Junts per Catalunya hi hauria un segon empat a 25-26 escons de Ciutadans,
que es mantindria igual, i el PSC, que ve defensant que fins i tot pot fer un sorpasso a la formació
taronja. Si es confirmessin aquests pronòstics, els socialistes pujarien nou diputats. Les dues
formacions mantenen una forta pugna a Barcelona i l'àrea metropolitana per veure quina d'elles
supera l'altra.
Davallada dels "comuns" i del PP
L'enquesta confirma els pronòstics que indiquen una davallada dels "comuns", que es presenten
amb la marca Catalunya en Comú-Podem, i que es quedarien amb entre 9 i 10 diputats.
Empitjorarien així la marca d'11 escons que va aconseguir en les últimes eleccions Catalunya Sí
que es Pot, ja vista llavors com a insuficient. El PP trauria entre 6 i 7 escons, allunyant-se dels 11
que tenia fins ara.
El sondeig es va realitzar, a partir de 800 entrevistes, entre el 29 de novembre i el 2 de
desembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral i abans que el Tribunal Suprem decidís
mantenir a la presó a Junqueras, el conseller Joaquim Forn i els líders de les entitats sobiranistes,
Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium).
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