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Les curiositats del recompte electoral
Més enllà de la victòria generalitzada de Junts per Sant
Cugat, el repàs al recompte mesa per mesa deixa algunes
dades anecdòtiques. Quina ha estat la mesa amb més vot en
blanc? I amb més vot nul? On s'ha aconseguit la victòria més
ajustada? Alguna candidatura no ha obtingut cap suport en
alguna mesa? Cugat Mèdia t'acosta els detalls més curiosos
del recompte.

La mesa amb més vot en blanc
Una de les meses de l'escola Gerbert d'Orlhac ha registrat el major percentatge de vots en blanc. 10 electors,
un 1,61%, han optat per deixar el sobre buit.
On hi ha més vots nuls?
L'única mesa del Xalet Negre és la que ha rebut més vots nuls. Vuit paperetes, un 1,21%, han estat
considerades no vàlides.
Candidatures que no obtenen cap vot en una mesa
Tres partits tenen el dubtós honor de no haver aconseguit cap sufragi en alguna de les 86 meses a Sant Cugat.
Encapçala la llista Proposem, que s'ha quedat sense suport en vuit meses: a una la Gerbert d'Orlhac, a dues de
les tres del Pins del Vallès, a una de la Biblioteca de Volpelleres, una altra a l'Escola Municipal de Música, a
dues meses del Casal de Mira-sol i al Ferran i Clua.
Sant Cugat per la Independència i Podem completen la llista. Això sí, només en una dels 86 meses. Els
independentistes no han aconseguit cap vot en una de les de l'Escola Municipal de Música, mentre que la
formació lila es queda amb les mans buides en un punt de votació de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
El col·legi que guanya la CUP
El Centre Cívic de la Floresta és l'únic col·legi dels 31 que guanya la CUP-PC. Els anticapitalistes sumen 152
vots i s'imposen a ERC-MES, amb 131, i Junts per Sant Cugat, amb 110. Els 21 vots de diferència permeten a
la candidatura liderada per Núria Gibert guanyar al total del barri, tot i no guanyar els altres dos col·legis, el
Casino i el Centre Social i Sanitari.
I el que guanya el PSC
La candidatura de Pere Soler va poder celebrar, a més del creixement de tres regidors, la victòria en un centre
de votació. I, a més, amb comoditat, l'única mesa de l'Oficina d'Estacionament Regulat, al barri del Monestir,
va rebre 136 vots als socialistes, un 10% més que el segon, ERC-MES, que en rep 87.
El resultat més ajustat
Dos vots separen a ERC-MES i la CUP-PC al Casino de la Floresta. Els republicans s'apunten la victòria amb
216 paperetes per 214 dels cupaires. També és ajustat el resultat al Centre Sociosanitari de la Floresta, on
ERC-MES guanya per set vots.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/eleccions26m/143965.html
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