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Resultat històric de
l'independentisme a les eleccions
espanyoles
La CUP irromp al Congrés amb dos escons i el tripartit de dretes en perd un i es
queda amb sis de 48 representants que en joc

Simpatitzants de la CUP seguint l'escrutini del 10-N | Josep M. Montaner

Amb més de 90% escrutat, l'independentisme obtindria el millor resultat de la seva història en
unes eleccions espanyoles amb 23 dels 48 diputats que es juguen a Catalunya. ERC tornaria a
guanyar les eleccions amb 13 escons, dos menys que el 28-A; JxCat en guanyaria un i arribaria
als vuit i la CUP irrompria al Congrés amb dos diputats. Aquests resultats deixen els partits
independentistes a les portes de la majoria absoluta i lluny encara del 50% dels vots que els
pronosticaven algunes enquestes.
El PSC, per la seva banda, mantindria els resultats i seria segona força amb 12 escons. En Comú
Podem n'aconseguiria set i ocuparia el quart lloc. El tripartit de dretes perdria un escó respecte les
últimes eleccions i només n'obtindria sis del total de 48. La causa? La patacada històrica de
Ciutadans
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190783/ciutadans/enfonsa/es/ultima/forca/catalunya) que es
converteix en l'última força a Catalunya amb dos diputats, els mateixos que PP i Vox, que en
creixen un cadascun.
Consulteu aquí els resultats de l'escrutini en temps real a Catalunya:
https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/35795/resultat/historic/independentisme/eleccions/espanyoles
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[eleccionsesp10N2019]CA09[/eleccionsesp10N2019]
I aquí podeu veure els resultats a l'Estat:
[eleccionsesp10N2019]ES[/eleccionsesp10N2019]
Les dades de les dues del migdia han deixat una participació tres punt més baixa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190729/aixi/votat/candidats/catalans/10-n) que la del 28-A a a
mateixa hora. La participació ha baixat més en els municipis independentistes durant el matí.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190745/participacio/cau/mes/municipis/mes/independentistes
?rlc=p1) A les sis de la tarda, les dades de participació també han confirmat la caiguda respecte
les últimes eleccions, en concret quatre punts menys
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190755/participacio/cau/quatre/punts/mig/catalunya) , però a
diferència d'hores abans els municipis més independentistes han deixat de ser també els llocs
on més creixia l'abstenció.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190762/participacio/remunta/municipis/independentistes)
[noticiadiari]2/190187[/noticiadiari]
Els caps de llista dels principals partits catalans han votat al matí als respectius col·legis
electorals. Com és habitual, tots ells han fet crides a la participació en breus atencions als
periodistes que els esperaven. L'única que no ha votat a Catalunya ha estat la número u del
PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que ho ha fet per correu i s'ha desplaçat a Girona per donar
suport al candidat popular al territori.
Tot plegat en una jornada tranquil·la i sense incidents, més enllà d'un detingut al Poblenou del
Delta per entrar en un col·legi electoral amb una pistola carregada i una navalla.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/190747/detingut/home/entrar/amb/pistola/carregada/navalla/c
ollegi/electoral) Això, però, no ha impedit que les eleccions hagin transcorregut sense cap
problema malgrat els rumors que aquests últims dies publicaven alguns mitjans, que
asseguraven que els CDR tenien previst bloquejar la votació.
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