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Junts pel Sí està a només 1-2
diputats de la majoria absoluta,
segons «El País»
La suma de diputats de la llista unitària sobiranista i la CUP s'enfila fins als 76-78 |
L'enquesta dóna a l'independentisme un 49,6% dels vots | Ciutadans, amb 19
escons, seria la segona força del Parlament mentre CSQEP es quedaria amb 14
Junts pel Sí està a només un o dos diputats de la majoria absoluta segons una enquesta publicada
per El País aquest dissabte a la tarda
(http://cat.elpais.com/cat/2015/09/19/catalunya/1442675432_555621.html) . De fet, la victòria en
escons de l'independentisme seria molt clara ja que la suma de la llista unitària sobiranista i de la
CUP aconseguiria una forquilla entre els 76 i els 78 escons. C's, per la seva banda, seria la
segona força amb 19 diputats.
El sondeig, realitzat per Metroscopia, pronostica una forquilla de 66-67 diputats (pràcticament la
suma de CiU i ERC fa tres anys). C's, malgrat confirmar el gran salt com a gran partit de
l'unionisme, no passaria dels 20 diputats i es quedaria en 19 (actualment en té 9). El PSC,
malgrat continuar la davallada, seria tercera força a la cambra catalana amb 14 diputats, els
mateixos que la coalició Catalunya Sí que es Pot. El PP cauria de 19 a 10 diputats mentre que la
CUP l'avançaria passant dels tres actuals a 10-11. UDC, per la seva banda, està a tocar d'obtenir
representació parlamentària i el sondeig li atribueix 0-2 escons.
L'enquesta d'El País pronostica un 41,2% de vots per a Junts pel Sí. Un percentatge que sumat al
de la CUP (8,4%) suma 49,6%, és a dir, fregant el 50% dels sufragis. C's obtindria un 14,9%
mentre que el PSC i Catalunya Sí que es Pot registren un empat tècnic amb 11,7 i 11,4%,
respectivament. La CUP (8,4%) superaria clarament el PP (7,3%) mentre que UDC no passaria
del 2,7%.
La campanya del 27-S, en directe a NacióDigitalhttp://www.naciodigital.cat/noticia/94294)
(

Totes les notícies de les eleccions al Parlament 2015 27-S
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/597/27-s/eleccions/parlament/2015)

Enquestòmetre: tots els sondejos de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/seccio/Juntspelsi)

Mapa interactiu: quins municipis han visitat els set caps de llista?
(http://www.naciodigital.cat/seccio/mapacandidatscampanya15)

Enquesta: què votaràs el 27-S? http://www.naciodigital.cat/enquestes/69)
(

La porra del 27-S: reparteix els 135 diputats del Parlament (http://www.naciodigital.cat/Porra27S)
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Gràfic interactiu: totes les llistes del 27-S per demarcacions
(http://www.naciodigital.cat/seccio/llistes27sCatalunya)

Totes les fotos de la campanya de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/27-S)
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