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ERC celebra el seu triomf històric a
Tarragona i el PP lamenta la derrota
Els republicans aconsegueixen dos diputats i els populars perden el que tenien

ERC celebra els resultats de les eleccions generals a la seu de Tarragona. | ACN

ERC ha celebrat amb cava i eufòria la seva històrica victòria a Tarragona. L'alegria ha imperat durant
tota la nit electoral a la seu dels republicans. "La nostra demarcació és republicana i hem donat
un missatge clar amb la xifra rècord de 50.000 vots més", ha dit el candidat Jordi Salvador.
L'alegria d'ERC contrastava amb les cares llargues al PP, que han protagonitzat la davallada
electoral més espectacular a la demarcació de Tarragona. Després d'haver perdut més de
30.000 vots no ha pogut mantenir l'escó que tenia a la demarcació i es quedarà sense representació a
la Cambra Baixa.
Els conservadors s'han quedat finalment amb poc més de 21.000 sufragis -poc més d'un 5%-.
Per darrera del PP i tampoc sense representació, Vox ha obtingut 20.000 vots a la demarcació de
Tarragona; el Front Republicà gairebé 8.200; i gairebé 6.200 el PACMA.
Per la seva banda, al PSC s'han contagiat de l'alegria dels resultats a nivell espanyol, però amb
l'espina clavada de no haver aconseguit el segon diputat a la demarcació. Amb tot, interpreten els
bons resultats com l'"onada d'un tsunami socialista" que arribarà amb les municipals.
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Jordi Roca, candidat del PP per Tarragona, valorant els resultats del 28-A. Foto: ACN

A Cs han mantingut l'únic escó que ja tenien, però amb la satisfacció d'haver passat de ser la
sisena força l'any 2016 a la tercera, ara. Resignació a Podem i també a JxCat, però contents
d'haver aconseguit que Josep Rull sigui diputat. "Hem hagut de remar a contracorrent", ha
declarat Ferran Bel.
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