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Esquerra Republicana guanya les
eleccions a Tarragona i
l'independentisme supera el 50%
dels vots
La demarcació ha trencat el que inicialment semblava que podria ser un triple
empat amb PSC i i Junts

Carles Castillo, Raquel Sans i Pau Ricomà, aquest diumenge a la nit celebrant la victòria electoral a
Tarragona. | Josep M. Llauradó

La llista que lidera Raquel Sans, Esquerra Republicana, ha sumat 5 diputats en les eleccions
autonòmiques d'aquest diumenge. Es tracta dels mateixos que ara fa tres anys i
d'aproximadament 37.000 vots menys, però la davallada en la participació ha evitat que reduís
representació. Aquest darrer fenomen tampoc no ha ajudat a la resta de formacions polítiques: el
PSC s'ha quedat en un modest segon lloc, amb 4 diputats i 55.000 vots -sumen 2 escons-,
mentre que Junts ha sumat 4 representants, els mateixos que tenia al 2017. Els percentatges
dels partits independentistes, d'altra banda, superen també a Tarragona el 50% dels sufragis
emesos: ERC, 25,5%; Junts, 19,3%; CUP, 6,8%; i PDECat, 2,7%.
A l'altra banda, la sorpresa de la nit electoral l'ha donada Vox. Aquesta formació d'ultradreta, que
ha guanyat fins i tot en municipis com la Pobla de Mafumet
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/40332/pobla-mafumet-dels-dos-municipiscatalunya-guanya-vox) , ha entrat per primer cop per la demarcació amb 2 escons i més de
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25.000 vots vots. La baixa participació, de fet, ha beneficiat els partits que tenen una bossa de
votants potencial més reduïda. En el cas de la CUP, la cinquena força al Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre, també ha entrat, amb 1 escó.
[noticia]40332[/noticia]
Els altres dos escons que queden per completar els 18 que pertoquen a Tarragona seran per a
Ciutadans i En Comú Podem. Matías Alonso conserva la seva cadira al Parlament -en alguns
moments de la nit s'ha vist perillar-, però haurà d'afrontar una de les crisis més importants del partit
en els darrers anys. Amb quatre diputats tarragonins menys i 100.000 vots menys, la formació
d'Inés Arrimadas passa del primer lloc al sisè. Pel que fa a En Comú Podem, Yolanda López no
podrà acompanyar Jordi Jordan al Parlament, tal com demanaven en diverses compareixences. El
diputat ebrenc serà l'únic representant de la formació, que encara una nova legislatura complicada,
donat que l'escenari no els dona la clau de la governabilitat.
Fora queden el Partit Popular, amb Inmaculada Rodríguez al capdavant, i el PDECat de Marc
Arza. Cap dels dos ha aconseguit el mínim. En el mateix espai polític que Arza, encara més per
sota ha quedat el Partit Nacionalista Català (PNC) i el Moviment Corrent Roig (MCR), a la cua de
la llista de partits.
[eleccionscat2021]CA09[/eleccionscat2021]
Raquel Sans (ERC): "Ha arribat l'hora de tenir un president republicà"
En una nit electoral gens habitual, Esquerra Republicana s'ha estalviat els banys de masses a la
seva seu i ni tan sols no hi han aparegut apoderats ni interventors, que han enviat les actes de
les meses escrutades via Internet. En una compareixença telemàtica, la cap de llista per Tarragona,
Raquel Sans, ha explicat que "ha arribat l'hora de tenir un president d'Esquerra Republicana
després de 40 anys d'alternança de governs convergents o socialistes".
Sans s'ha mostrat preocupada per l'ascens dels "feixistes" de Vox: "Hem de mirar com pot ser
que els missatges que es construeixen en base a l'odi arribin de manera tan majoritària a la
societat" i ha demanat "frenar l'avenç d'aquestes forces feixistes" ja que "als anys 30 van poder
avançar".
[eleccionscat2021]PR43[/eleccionscat2021]
[plantillaeleccions]
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