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L'efecte Illa s'imposa a Barcelona
ERC és manté com la segona força més votada seguida de Junts i els Comuns
mentre que Cs cauen de la primera a la setena posició

El PSC amb Salvador Illa, ha guanyat les eleccions a la capital catalana. | Adrià Costa

El candidat del PSC, Salvador Illa, s'ha imposat a Barcelona 18 anys després. L'efecte de
l'exministre de Sanitat ha donat els seus fruits a la capital catalana on s'ha imposat amb el 23%
dels vots, amb gairebé el 100% escrutat. El PSC amb Illa al capdavant ha aconseguit tombar Cs
que va ser la força més votada a la capital catalana ara fa quatre anys i que ha passat de la
primera posició (23,96%) a la setena, amb només un 6,21% del total dels vots.
La segona força més votada ha tornat a ser ERC, aquesta vegada amb Pere Aragonès al
capdavant. Els republicans han obtingut el 19,17% dels vots, una xifra similar a la de les
eleccions del 2017. El tercer partit més votat a Barcelona ha estat el de Carles Puigdemont i
Laura Borràs. Junts ha obtingut gairebé el 18% dels vots, amb uns resultats semblants als de fa
quatre anys.
Els comuns de Jéssica Albiach han millorat la posició però amb un percentatge de vot molt
semblant al del 2017 -al voltant del 9%-. L'extrema dreta de Vox ha estat la cinquena força més
votada a Barcelona i ha arreplegat el 7% dels vots barcelonins.
[eleccionscat2021]MUN08019[/eleccionscat2021]
A les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, desembre de 2017, un total de 918.695
barcelonins van exercir el seu dret a sufragi. Aleshores, la força més votada va ser Cs amb
219.542 vots (23,96%), seguit d'ERC-CatSí amb 191.588 (20,91%). La tercera força més votada
va ser Junts per Catalunya amb 179.151 vots (19,56%) i la quarta el PSC amb Miquel Iceta al
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Capdavant va aconseguir 132.742 vots (14,49%).
CatComú-Podem va tenir la confiança de 85.351 barcelonins (9,32%) i la CUP de 48.446
(5,29%). Per la cua hi havia el PP amb 46.225 vots (5,05%) i el PACMA amb 7.146 (0,78%). Si
es miren els resultats a les eleccions espanyoles del 10 de novembre del 2019, ERC va guanyar
a Barcelona amb el 20,95% dels vots, seguits del PSC-PSOE (19,93%), ECP-GUANYEM EL
CANVI (15,64%) i Junts per Catalunya (12,42%).
La baixa participació provoca una desfeta dels Comuns a Ciutat Vella
Si es fa una comparació amb l'última contesa electoral en la qual van votar els barcelonins, la de
les municipals el maig del 2019, es pot veure com els comuns, amb Ada Colau al capdavant, han
passat de ser la primera força a la quarta al districte de Ciutat Vella, el bastió de Colau. La baixa
participació ha perjudicat a Albiach i ha beneficiat al PSC, que ha estat el partit més votat del
districte del centre de Barcelona.
[eleccionscat2021]DIS0801901[/eleccionscat2021]
En aquelles mateixes eleccions ERC va quedar com a segona força amb (20,71%). A Sarrià-Sant
Gervasi, va guanyar Cs (24,42%) seguit de Junts (17,60%). Ara, Cs ha quedat relegat a la quarta
o cinquena força arreu i el PSC ha guanyat presència a la majoria de districtes. A Nou Barris, per
exemple, ha estat el partit més votat amb una àmplia majoria (33%). També al districte de Sant
Andreu, al de Sant Martí, a Horta-Guinardó i a Ciutat Vella.
[eleccionscat2021]CA09[/eleccionscat2021]
[eleccionscat2021]PR08[/eleccionscat2021]
[plantillaeleccions]
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