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La participació cau tres punts a
Catalunya i més encara a l'Estat
La xifra de mobilització de votants continua sent una de les més altes dels últims
anys

Col·legi electoral Pompeu Fabra a Manlleu | Adrià Costa

La participació a les eleccions del 10-N ha caigut tres punts a Catalunya (40,6)
(https://resultados.10noviembre2019.es/Avances/Total-nacional/Cataluna/7/es) respecte els
darrers comicis del 28-A on la mobilització de votants va batre rècords arribant al 43,52%. Al
conjunt de l'Estat, (https://resultados.10noviembre2019.es/Avances/Total-nacional/0/es) la
participació encara ha caigut mig punt més (37,9).
Per demarcacions, a Barcelona ha votat un 40,91% (en les anteriors eleccions ho va fer el
43,4%); a Girona ha exercit el seu dret a vot el 40,18% (a l'abril ho va fer el 43,46%); a Lleida ha
participat un 37,82%, que contrasta amb el 41,89% del 2016, i a Tarragona ho ha fet el 40,18%
(la xifra de l'abril és del 44,67%).
Amb aquestes dades, la participació a Barcelona està per sobre de la mitjana catalana, mentre que
Girona, Lleida i Tarragona se situen per sota. Pel que fa a Barcelona ciutat, han votat el 40,21%
dels electors, quan a l'abril ho havien fet el 41,72%, un punt i mig per sobre.
Catalunya és la tercera comunitat en percentatge de participació. Lidera la classificació el País
Valencià (42,51%), Per darrera hi ha la Comunitat de Madrid (41,01%), La Rioja (40,42%) i el País
Basc (40,18%).
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En la darrera posició hi ha Melilla, amb un 24,61% de participació. També està de les últimes Ceuta
(27,27%) i Canàries, amb el 27%, tot i que en aquest cas el recompte s'ha fet a les 13 hores d'allà.
Amb tot, la xifra de mobilització de votants continua sent una de les més altes dels últims anys
després de les dades rècord del 28-A.
Participació rècord en les últimes eleccions
La participació a les eleccions del 28-A es va disparar respecte els comicis del 2016 i va batre
rècords: va créixer més d'onze punts a Catalunya i prop de cinc a Espanya. A la mateixa hora
(14h), a Catalunya ja havia votat el 43,52% del cens respecte el 32,31% del 2016.
Al conjunt de l'Estat, la participació aquesta hora era del 41,49%, la segona més alta a després
dels comicis del 1993, en què va pujar fins al 4,8%.
[noticiadiari]2/190187[/noticiadiari]
El caràcter extraordinari de les eleccions del 28-A, convocades per Pedro Sánchez només deu
mesos després d'arribar a la Moncloa catapultat per una moció de censura que va sentenciar el
govern del PP, va promoure l'àmplia mobilització de votants.
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