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El vot independentista referma la majoria a Sant Cugat
Les candidatures independentistes s'han endut la majoria de
vots a Sant Cugat, amb un 54,69% dels suports. Amb el 100%
escrutat, el 14-F ha impulsat a la ciutat Junts per Catalunya
com l'opció més votada (10.243 vots; 24,35%), seguida per
ERC (7.528 vots; 17,89%) i el PSC (7.312 vots; 17,38%). El
vot per Vox irromp amb força a Sant Cugat, amb 3.119 vots
(7,41%). El segueixen la CUP (2.836 vots; 6,74%) i En Comú
Podem (2.759 vots; 6,56%). Cs protagonitza una davallada: de
ser la segona força a la ciutat el 21-D de 2017 amb un 22,7%,
aquesta vegada ha aconseguit 2.668 vots (6,34%). El PDeCAT
es queda amb 2.412 sufragis (5,73%), mentre que el PP
millora lleugerament els resultats de fa quatre anys (2.286 vots
i 5,43%). La participació, amb un 67% del cens mobilitzat, ha
estat la més baixa des de 2006.
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Infogram
Junts per Catalunya
Junts per Catalunya repeteix com la força més votada a Sant Cugat en unes eleccions al Parlament. Després de
les escissions de l'espai postconvergent, el partit de Carles Puigdemont ha aconseguit 10.243 vots, el 24,35%
dels sufragis.
ERC
Els republicans escalen una posició respecte als comicis de fa quatre anys, quan van quedar en tercera posició
per darrere de Cs amb un 20,82% dels vots. En aquesta ocasió, han seduït a Sant Cugat 7.528 votants, que
suposa un 17,89% del total.
PSC
L''efecte Illa' s'ha fet notar a Sant Cugat: els socialistes han aconseguit gairebé el doble de suports que fa
quatre anys. Enguany, han sumat 7.312 vots (17,38%), que contrasten amb el 10,91% del 21-D.
Vox
L'extrema dreta irromp amb força a Sant Cugat. Vox aconsegueix 3.119 vots (7,41%), que situen la formació
que encapçala Ignacio Garriga com la quarta més votada a la ciutat.
CUP
La CUP ha notat un increment de suports en aquests comicis, en què han aconseguit 2.836 vots a Sant Cugat,
un 6,74%. A les eleccions de fa quatre anys van sumar un 5,2% dels vots.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/eleccions14f/152435.html
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En Comú Podem
Els comuns consoliden els resultats assolits fa quatre anys. L'any 2017 els comuns, amb Xavier Domènech al
capdavant, van quedar cinquens amb el 6,57% dels sufragis. Ara, han aconseguit 2.759 vots, que es tradueixen
en un 6,56% del total.
Cs
La davallada més pronunciada d'aquests comicis és la de Cs. La formació taronja va aconseguir el 2017 ser la
segona força més votada de Sant Cugat, amb el 22,7% dels vots. Aquest diumenge han perdut més de 15 punts
i es queden amb un 6,34% (2.668 vots).
PDeCAT
El PDeCAT és un altre representant de l'espai postconvergent que aconsegueix a Sant Cugat més d'un 5% dels
vots, amb 2.412 sufragis.
PP
Qui ha notat un lleuger creixement ha estat el PP, amb 2.286 vots i un 5,43% dels sufragis a Sant Cugat. Fa
quatre anys només van sumar un 3,2% dels vots del cens santcugatenc.
Catalunya: Empat entre PSC i ERC a 33 escons amb JxC en tercera posició amb 32 El PSC i ERC empaten en
la primera posició amb 33 escons a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021 amb el 98% dels vots
escrutats. JxC queda en tercera posició amb 32 escons. Per darrere, Vox, amb 11 ocupa la quarta posició,
seguida de la CUP (9) en cinquena, En Comú Podem (8) en sisena i Cs (6) en setena. Els últims escons els
ocupa el PP amb 3. El PDeCAT no ha aconseguit representació.
L'any 2017 Ciutadans va guanyar les eleccions amb 36 escons, 2 més que el seu immediat perseguidor, el
Junts per Catalunya que encapçalava Carles Puigdemont. Per darrere, Esquerra Republicana va aconseguir 32
escons i el PSC 17. Catalunya en Comú amb 8, la CUP amb 4 i el PP amb 4 van completar la cambra catalana.
En aquesta ocasió les forces independentistes han superat per primera vegada la barrera del 50% dels vots.
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