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ERC guanyaria les eleccions però
l'independentisme no superaria el
50% del vot, segons una enquesta
de «La Razón»
El sondeig del NC Report també preveu una pujada del PSC a costa de
l'enfonsament de Ciutadans

La plaça Espanya de Barcelona la Diada del 2019 | Adrià Costa

L'independentisme tornaria a repetir majoria absoluta al Parlament però es quedaria lluny de
superar el 50% del vot, quedant-se a un 47,7% (les últimes eleccions va assolir el 47,5%),
segons una enquesta del diari La Razón.
(https://www.larazon.es/espana/20201005/iucelpenybesnan52nrq3deuvq.html) El bloc d'ERC,
JxCat i la CUP aconseguiria sumar 72 escons, amb els republicans al capdavant amb un total de
35 diputats (3 més que els actuals) i 23,2% del vot.

? #Cataluña ( https://twitter.com/hashtag/Catalu%C3%B1a?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) |
Encuesta de NC Report para @larazon_es (https://twitter.com/larazon_es?ref_src=twsrc%5Etfw) :
? ERC 23,2% (35)
? JxCAT 20,0% (31)
? PSC 17,8% (25)
https://www.naciodigital.cat/noticia/209627/erc-guanyaria-eleccions-pero-independentisme-no-superaria-50-vot-segons-enquesta-razon
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? Cs 11,9% (16)
? CATCOMÚ-PODEM 7,8% (9)
? PP 7,6% (10)
? VOX 5,0% (3)
? CUP 4,5% (6)
? Electograph ? (@Electograph) October 4, 2020
(https://twitter.com/Electograph/status/1312877338829484032?ref_src=twsrc%5Etfw)
El sondeig també apunta que JxCat es mantindria com a segona força dins de l'hemicicle, però
perdria 3 diputats, quedant-se a 31. Els cupaires en canvi sí que aconseguirien augmentar la seva
presència a l'hemicicle amb 2 seients més que ara, arribant a ser-ne 6.
La gran desfeta la protagonitzaria Ciutadans que passaria de ser la força més votada amb 36
diputats, perdent-ne 20 pel camí i salvant només 16 escons. Qui també es beneficiaria de la
caiguda de la formació taronja seria el PSC. Segons el sondeig del NC Report els socialistes
pujarien i aconseguirien 25 escons (8 més que ara) i passarien a ser tercera força al Parlament.
Els comuns que ara compten amb 8 escons, afegirien un diputat més i serien 9. La suma dels
diputats de la formació morada, juntament amb el PSC i ERC també permetria la formació d'un
tripartit entre forces d'esquerra.
Pel que respecte a la dreta i l'extrema dreta, el PP abandonaria la seva posició marginal de 4
escons per passar a tenir-ne 10 mentre que Vox irrompria amb 3 diputats.
i el PP revifaria amb 6 diputats més, aconseguit un total de 10 seients.
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