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Osona dóna un SÍ massiu a la
independència
Resultats electoralsÂ VictÃ²ria espectacular del vot afirmatiu, amb un 97,2% dels vots | A tota la
comarca ha votat un 41,1% de les personesÂ amb dret a votÂ | Totes les notÃ-cies publicades
(http://www.osona.com/grans/temes/31/referendums/autodeterminacio/osona) a Osona.com
sobre el referÃ¨ndum.
- Veure les galeries de fotos (http://www.osona.com/fotos)
- Resultats definitius oficials aÂ Osona
(http://www.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1260750858presentaci_13D_resultat
s.pdf)
- Dades de participaciÃ³, poble per poble
(http://www.osonadecideix.cat/imatges/reg1000537_arxiu1_14-12-2009_01-28-18.pdf)
- Seguiment de la jornada, via Twitter
(http://www.osona.com/noticia/17598/consulta/independencia/osona/minut/minut/via/twitter)
Celebració dels resultats del referèndum a la plaça de la Catedral Foto: Adrià Costa

DADES DEFINITIVES DE PARTICIPACIÓ (20:00 HORES)
Publicat a les 23:11 hores
A la comarca, ha votat un 41,1% del total d'electors amb dret a vot. D'aquests, el 97,2% (47.680
persones) han votat que SÍ a la independència. Per al NO han optat només un 2,1% dels votants
(1.066 persones).
"Catalunya serà independent o no serà. Visca Catalunya i que Déu us beneeixi", ha dit López Tena.
Publicat a les 21:00 hores
De moment, Osona Decidiex només ha fet públic els resultats de participació a alguns municipis:
- Alpens, 69,6% - Sí: 98,1% (912 vots) / No: 1,5 (13 vots) / en blanc: 0,5% (5 vots)
- Calldetenes 51,2%
- Centelles, 32,2%
- Collsuspina, 62%
- El Brull, 63,1%
- Folgueroles, 56,1%
- Gurb, 46,6% - Si: 98,52% / No: 1,06% / Blanc: 0,42%
- Les Masies de Roda, 46,1%
- Les Masies de Voltregà, 37,9%
- Malla, 64,2%
- Manlleu, 31,1%
- Montesquiu, 99%
- Orís, 56,2%
- Prats, 39,3%
- Perafita, 50,1% - Si: 97,7% (172 vots) / No: 0,6% (1 vot) /Blanc: 1,7% (3 vots)
- Roda de Ter, 38,9%
- Sant Julià de Vilatorta, 54,8%
- Sant Pere de Torelló, 54,8%
- Sant Vicenç de Torelló, 44%
- Santa Cecília de Voltregà, 49,7%
- Santa Eugènia de Berga, 55,7%
- Santa Eulàlia de Riuprimer, 64,5%
- Santa Maria de Besora, 62,7%
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/17631/osona-dona-si-massiu-independencia
Pagina 1 de 4

- Santa Maria de Corcó, 56%
- Sora, 69%
- Taradell, 51,4% - Sí: 97,66% / No: 1,61 / blanc: 0,46
- Tavèrnoles, 49, 6%
- Tona, 40,1%
- Torelló, 36,2%
- Vic, 42,5% (14.084)- Sí: 97,9% (13.721 vots)
- Viladrau, 47,6 %
A la plaça de la Catedral hi ha congregades unes 300 persones. La temperatura marca -1ºC.
DADES DE PARTICIPACIÓ (18:00 HORES)
Publicat a les 18:35 hores
Dades de participació, a les 18:00 hores A la comarca, han votat 37.927 persones | L'organització preveu que se superi àmpliament el 40%, ja que encara falta la meitat del vot
anticipat i dues hores de votació | -Disponibles les dades municipi per municipi (13.00): Veure
llistat
(http://www.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1260718173presentaci_13D_particip
aci_13hb.pdf)
El coordinador general d'Osona Decideix, Alfons López Tena, ha fet públiques les dades oficials
de participació, a les 6 de la tarda. En aquesta hora, a la comarca ja havien votat el 32,2% dels
electors amb dret a vot. Aquesta xifra inclou el 50% del vot anticipat.
López Tena valora molt positivament aquestes dades, que considera molt altes. L'organització
preveu que se superi àmpliament el 40% de la participació i fins i tot que es pugui arribar al
50%. S'ha de tenir en compte que encara falta afegir el 50% dels vots anticipats, que en alguns
llocs, com Vic, representen entre el 14 i el 15% del vot.
Les dades superaran amb escreix la votació de les eleccions europees, que a la mateixa hora,
presentaven una participació del 28,4%. També anirà molt equilibrat amb les de la constitució
europea, que se situava en un 34,7%. En les altres escomeses electorals, les dades a les 6 de la
tarda van ser les següents: Estatut, 40,1%; eleccions generals, 58,2%; i eleccions municipals,
46,11%.
A Vic, han votat 10.632 persones, un 32 % dels electors. El municipi amb un percentatge més
elevat és Montesquiu, amb un 81% i Malla, amb un 56,3 %. Els municipis on s'ha votat menys són
Manlleu, amb un 24,1%, i Centelles, amb un 24,6%.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=699aZWJf4Ck

Alfons López Tena i Marçal Orri donant les dades de participació a les 18h. Foto: Adrià Costa

DADES DE PARTICIPACIÓ (13:00 HORES)
Publicat a les 14:15 hores

Alfons López Tena ha donat les primeres dades de participació Foto: Guillem Bas

El coordinador general d'Osona Decideix, Alfons López Tena, ha fet públiques les primeres dades
oficials de participació. A la 1 del migdia, a la comarca ja havien votat el 16,4% dels electors amb
dret a vot.
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López Tena valora molt positivament aquestes dades, que considera molt altes. Per dues raons:
en primer lloc, perquè encara no s'hi han sumat els vots anticipats, que en alguns llocs, com Vic,
representen entre el 14 i el 15% del vot; en segon lloc, perquè en comparació amb altres eleccions
i referèndums, les dades s'han donat una hora abans (en totes, exceptuant les eleccions al
Parlament, les primeres dades es donen a les 2 de la tarda).
Comparem algunes dades. En les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, la participació a
la 1 del migdia va ser del 29,3%. En les altres escomeses electorals, les dades a les 2 del migdia
van ser les següents: Constitució europea, 20,7%; Estatut, 23,5%; eleccions europees, 20,7%;
eleccions generals, 38%; i eleccions municipals, 34,2%.
A Vic, han votat 6.337 persones, un 19,1% dels electors. El municipi amb un percentatge més
elevat és Montesquiu, amb un 49,6% i Santa Eulàlia de Riuprimer, amb un 40,3%. El municipi on
s'ha votat menys és Manlleu, amb un 12,3%.
López Tena també ha destacat que no s'havia produït cap incident. Tampoc hi ha dades concrets
dels votants immigrants (no hi seran fins al final del recompte).
- Veure llistat de participació a les 13:00 hores, municipi per municipi
(http://www.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1260718173presentaci_13D_particip
aci_13hb.pdf)
-------------El coordinador general d'Osona Decideix, Alfons López Tena, ha pronunciat la primera roda de
premsa del matí (09:30 hores) al Seminari de Vic. Tena ha avançat que els 52 col?legis electorals
s'han obert sense cap tipus d'incidència i que la gent està participant de manera cívica assenyada i
pacífica.
Segons els primers càlculs de l'organització, el vot avançat a Vic se situaria sobre el 15%, amb 5.000
vots. A la resta de pobles de la comarca, també haurien votat al voltant d'unes 5.000 persones.

David Montpeió, estudiant de Bioquímica de 18 anys, primer votant al Temple Romà de Vic Foto: Adrià Costa

El primer votant al col·legi del Temple Romà, un dels més emblemàtics de Vic, ha estat David
Monpeió, de 18 anys, que tenia la seva segona experiència amb les urnes després d'estrenar-se
a les eleccions europees.

El poble ja vota
Publicat a les 09:00 hores
El poble té la paraula. El matí s'aixeca fred, a Vic, uns 5ºC. Avui, 13 de desembre, per primera
vegada en tota la seva història, la comarca d'Osona vota sobre la independència de Catalunya.
El Grup Nació Digital i Osona.com han disposat un ampli operatiu informatiu de 19 periodistes per
cobrir tota la informació del referèndum, tant a tot Catalunya com a Osona. A més de les notícies
que es publicaran a l'instant, Osona.com us retransmetrà tota la jornada via Twitter, minut a minut.
Prop de 120.000 osonencs, tenen dret a vot en la consulta organitzada per Osona Decideix. Les
votacions es faran a 34 municipis, 52 col?legis electorals i 125 taules.
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- On anar a votar: llistat de municipis i col?legis http://www.osona.com/noticia/17593/anar/votar)
(
- Tota la informació pràctica del referèndum, des de l'edició en paper d'Osona.com
(http://www.osona.com/noticia/17505/osonacom/publica/50000/exemplars/edicio/paper/sobre/refe
rendum) - Totes les notícies publicades a Osona.com
(http://www.osona.com/grans/temes/31/referendums/autodeterminacio/osona)
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