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Victòria clara de Junts a Osona amb
una participació que s'enfonsa 25
punts
ERC manté el segon lloc en unes eleccions marcades per la Covid, mentre que
la CUP pren la tercera posició a Ciutadans que s'estavella

Jornada electoral del 14-F a l'escola Casals Gràcia de Manlleu. | Adrià Costa

Junts per Catalunya ha tornat a guanyar a Osona a les eleccions catalanes, en què
l'independentisme reforça la majoria https://www.naciodigital.cat/noticia/215897/independentisme(
reforca-majoria-salta-primer-cop-mur-50) i ha guanyat el PSC
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/65333/illa-guanya-pero-nom-aragones-pot-serpresident) . En els comicis d'aquest diumenge, JxCat 14 de febrer, ha aconseguit 27.829 vots i
un 41,44% de suport a la comarca. Ha estat la força més votada en la majoria dels municipis
d'Osona i s'ha mantingut com a primera força en les ciutats més grans, com Vic, Manlleu o Torelló.
Tot i això, ha rebaixat el nombre de vots respecte als darrers comicis al Parlament. A les passades
eleccions del 21 de desembre de 2017 va obtenir un 45,98% dels vots (43.384)
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/55950/junts-catalunya-guanya-osona) .
[eleccionscat2021]COM24[/eleccionscat2021]
A més del descens de la participació, sembla doncs que aquests vots poden haver-se'n anat al
PDECat, que llavors es presentava conjuntament amb el partit que actualment lidera Laura Borràs.
Aquest diumenge, el partit d'Àngels Chacón ha aconseguit un total de 2.439 vots, un 3,63%. Ha
estat la cinquena força més votada.
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/65331/victoria-clara-junts-osona-amb-participacio-enfonsa-25-punts
Pagina 1 de 2

En segona posició, s'hi situa ERC, amb 15.137 vots i un 22,54%. Els republicans van aconseguir
23.416 vots (24,82%) el 21-D. Esquerra ha estat frec a frec amb JxCat en alguns municipis com
Muntanyola o Lluçà, però on s'han igualat en vots ha estat a Sant Martí de Centelles on han empatat
en 156 vots.
[eleccionscat2021]MUN08271[/eleccionscat2021]
En l'únic municipi on s'ha trencat la tendència de JxCat ha estat Sobremunt, on la CUP ha
aconseguit la majoria de vots. Precisament, la CUP ha estat la tercera força a Osona amb 6.931
vots i un 10,32%.
Darrere els anticapitalistes, s'hi situa el PSC amb 6.380 vots i un 9,50%. Cal destacar, que, per
exemple, el PSC ha quedat com a tercera força en els municipis més grans com Vic, Manlleu,
Torelló, Tona o Centelles. Darrere els socialistes, hi ha el PDECat.
El gran damnificat en aquests comicis ha estat, sense cap mena de dubte, Ciutadans, que ha
passat de ser la tercera força el 21-D, amb un 11,47% dels vots (10.823), a aconseguir un 1,64%
(1.099 vots). Per contra, s'han registrat un total de 2.156 vots per a la formació d'ultradreta Vox,
cosa que significa un 3,21% del total. Ha estat la sisena força. Darrere seu, En Comú Podem
amb 1.865 vots i un 2,78%.
La participació baixa 25 punts
Precisament, pel que fa a la participació, ha estat molt més baixa respecte als comicis del 2017.
S'han aconseguit un total de 67.155 vots i s'ha arribat a un 59,92%, cosa que significa que ha
baixat a 25,7 punts. Tot i això, cal destacar que el 21-D, la participació va ser extraordinària (85,65%)
amb 94.360. El fet que s'hagi votat en plena pandèmia pot haver afectat als electors que no han
pogut o volgut desplaçar-se fins als punts de votació.
Malgrat la Covid-19 i tots els protocols a seguir, a Osona no s'ha registrat cap incidència rellevant
i a la jornada electoral s'ha desenvolupat amb normalitat. S'han format cues a fora els col·legis
electorals per votar i en la darrera hora, de 7 a 8 del vespre, quan s'havia recomanat que
votessin els electors amb Covid, no hi ha hagut pràcticament participació.
Els diputats d'Osona que han entrat al Parlament són l'alcaldessa de Vic Anna Erra, de JxCat,
Ramon Espadaler i Marta Moreta del PSC, i Marc Parés, d'En Comú Podem. Margarida Feliu
(24a ERC), Arnau Bosch (18è CUP) i Marta Pascal (1a PNC) no han aconseguit escó.
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