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Participació rècord a Osona
A les sis de la tarda, el percentatge puja més de 20 punts respecte l'any 2016 a
Vic, Manlleu i Torelló

La votació del 28-A en un col·legi de Manlleu | Adrià Costa

Extraordinària mobilització electoral en aquestes eleccions. La participació a les 18h ha superat amb
escreix la de l'any 2016 a la mateixa hora. A Catalunya, el percentatge de participació a les 18h ha
estat del 64,15%, 18 punts per sobre del 46,38% de l'any 2016, segons dades del ministeri de
l'Interior.
A Osona, els grans municipis superen els 20 punts. En el cas de Vic la participació se situa al
64,34% (44,74% el 2016); a Manlleu, 62,55% (42,91%); a Torelló, 64,11% (43,36%); a Centelles,
65,57% (44,40%); i a Tona, 65,21% (44,40%). Destaca sobretot el 70,20% de Taradell (45,18%
el 2016) i que suposa 25 punts més; i els 23 punts més de Balenyà, amb un 67,42% (44,21%) i
Roda de Ter amb un 65,70% (42,12%).
Al total de l'Estat, la participació a aquesta hora també s'ha incrementat fortament, tot i que no
amb tanta intensitat com a Catalunya: ha estat del 60,46%, nou punts per sobre del 51,21% del
2016.
En el total estatal, la província amb una participació més elevada és, per ara, Segòvia, amb el
65,2%, seguida de prop per Madrid (65,1%), Barcelona (64,8%), Valladolid (14,6%), Àvila (14,2%),
Toledo (63,8%) i Girona (63,8%). Per contra, on és més baixa (a banda de Ceuta i Melilla) és a
Las Palmas, on escassament supera el 50% i queda en el 50,3% (per bé que allí és una hora
abans), just per davant de Huelva (51,4%), Santa Cruz de Tenerife (també de les Canàries, amb
el 51,6%), Àlaba (51,8%) i les Illes Balears (54,4%).
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Xifres rècord ja a les 14h
Les xifres de participació ja havien estat elevades a les dues de la tarda, quan ja s¡'havien
disparat respecte als darrers comicis espanyols, del 2016. A aquella hora, havien crescut de més
d'onze punts a Catalunya i de prop de cinc a Espanya.
Segons dades del govern espanyol, fins a les 14 h a Catalunya havia votat el 43,52% del cens
respecte el 32,31% del 2016. Al conjunt de l'Estat, la participació a les 14 h ha estat del 41,49%, la
segona més alta a aquesta hora després dels comicis del 1993, en què va pujar fins al 4,8%.
El caràcter extraordinari de les eleccions d'aquest diumenge, 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, feia preveure una amplia mobilització de votants, i ara s'està
confirmant. Tots els candidats han fet una a la participació en unes eleccions decisives que
marcaran el rumb d'Espanya per als propers anys. I és que el 28-A podria reforçar Pedro
Sánchez o bé donar pas a un tripartit de dretes que obri la porta a l'extrema dreta.
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