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Gràfics: L'independentisme bat
rècords a la demarcació de Lleida
Junts pel Sí és la llista independentista que més suports ha aconseguit a Ponent
i al Pirineu des de les primers eleccions catalanes
Els 135 diputats del nou Parlament
(http://www.naciodigital.cat/noticia/95469/135/diputats/nou/parlament)

Els nous diputats lleidatans al Parlament
(http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/14709/nous/diputats/lleidatans/al/parlament/catalunya)

Les eleccions al Parlament de Catalunya a Lleida
(https://infogr.am/les_eleccions_al_parlament_de_catalunya_a_lleida) | Create infographics
(https://infogr.am)

Les forces independentistes han aconseguit una victòria molt clara a les eleccions al Parlament de
Catalunya a la demarcació de Lleida. Junts pel Sí i la CUP han rebut el 63,2% dels vots, una xifra
que suposa el major percentatge dels partits que aposten per un estat propi en l'històric de comicis
a la circumscripció.
Desglossant les dades, s'evidencia una victòria aclaparant de la formació que liderava Josep Maria
Forné, que ha obtingut el 55,1% dels sufragis, 43,5 punts més que la segona força, Ciutadans,
que ha obtingut un 11,6% dels suports. Aquesta xifra suposa un rècord de suports a una
candidatura independentista. Tot i aquest resultat, Junts pel Sí no ha aconseguit superar el suport
percentual d'una llista a Lleida. El 1984, CiU va obtenir el 57,7% dels vots en unes eleccions on
el PSC va quedar segon.
La CUP, per la seva banda, ha gairebé duplicat els seus suports, i del 3% que va obtenir fa tres
anys ha passat a un 8,1%, que li ha permès al cap de llista, Ramon Usall, entrar al Parlament de
Catalunya.
Mai una força declarada independentista havia tret tants escons a Lleida
Mai una força definida netament com a independentista havia tret tants diputats a la demarcació de
Lleida com ho ha fet Junts pel Sí aquest 27-S. En total 10 escons, una xifra només assolida per
CiU l'any 1984, quan les tesis independentistes no formaven part del debat central del país. 10 de
15 és el màxim que ha aconseguit una llista política lleidatana a les eleccions al Parlament de
Catalunya des de l'any 1980.
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