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El 10-N referma de nou una majoria de vots sobiranistes a Sant Cugat
ERC ha estat la força més votada a Sant Cugat a les eleccions
espanyoles d'aquest diumenge, amb 11.480 suports (23,33%).
Li segueixen Junts, amb 9.585 vots (19,48%) i el PSC, amb
6.626 vots (13,47%). Els comuns són a prop dels socialistes,
amb 6.025 suports (12%). La CUP aconsegueix un 7,56% de
vots (3.718 paperetes) i, per tant, es referma el suport a
l'independentisme a la ciutat, amb més de la meitat dels vots.
El PP es queda amb 4.469 vots (9,08%), Cs amb 2.758 (5,61%)
i Vox aconsegueix 2.742 suports (5,57%).

Resultats: 10-N vs 28-A
Font: Ministeri de l'interior
Participació
Els comicis han tingut a Sant Cugat una participació del 79,61% en una jornada que ha transcorregut amb
normalitat. L'alcaldessa, Mireia Ingla, ha remarcat la normalitat de la jornada i ha recordat que la ciutat
continua registrant nivells superiors de participació que la mitjana catalana i espanyola, malgrat que el 28
d'abril va ser del 84,25%. El primer tinent d'alcaldia, Pere Soler ha agraït la tasca del dispositiu municipal
desplegat aquest diumenge.
Els resultats al conjunt de l'Estat
El PSOE ha guanyat les eleccions al Congrés dels Diputats a Espanya, amb 120 escons, però ha anat a la baixa
respecte a l'abril, quan en van aconseguir 123, amb el 98,62% escrutat. En canvi, el PP s'ha recuperat respecte
els anterior comicis, ja que ha passat dels 66 escons de l'abril als 87 aconseguits el 10-N. Vox s'ha disparat i
s'erigeix com a tercera força a la cambra baixa espanyola. La formació d'ultradreta passa de 24 a 52 escons. En
canvi, Unides Podem va a la baixa en els seus resultats, passant de 42 a 35 escons. Cs s'ha desplomat, ja que
dels 57 escons aconseguits a l'abril, tindrà ara al Congrés 10 diputats. El bloc de l'esquerra estatal suma un
total de 158 escons, mentre que la dreta espanyola n'obté 151.
Mireia Ingla: Estem satisfets que Sant Cugat participi quan se la crida a votar.
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