
ANÀLISI CxR DELS RESULTATS ELECTORALS A CATALUNYA: 2017-2019 

Ens cenyim estrictament a l'anàlisi dels resultats electorals a Catalunya del proppassat 26M sense fer valoracions, per tant, del 'deixar-se estimar' de Colau per les forces del 
155 o dels problemes que pateixen Puigdemont i Comín per recollir la seva acreditació al Parlament europeu, encara que no ens estarem de dir que plou sobre mullat. 

En termes generals podem afirmar que les forces republicanes independentistes han guanyat totes les eleccions dels últims anys i molt en particular les ce-
lebrades a partir de l’any 2017, a excepció de les del Congreso de los Diputados.


Des del punt de vista de l’independentisme, totes les eleccions haurien de ser considerades com a camp de batalla contra las forces del Règim del 78, que 
no són altres que les del 155. Tanmateix veiem una manca evident de consciència de l’electorat republicà a partir de les eleccions de 2017. La participació 
ha baixat considerablement a les darreres eleccions (europees i municipals), la qual cosa indica una manca evident d’incomprensió de la situació actual per 
part del nostre electorat. Que la tendència sigui general i inclogui una desmobilització bastant simètrica del vot unionista no representa cap consol ja que la 
repressió només afecta a una part i no s’ha reduït en cap moment.


PARTICIPACIÓ ELECTORAL TOTAL Barcelona Girona Tarragona Lleida

2017 Parlament de Catalunya 81,94 82,30 81,51 80,41 80,61
2019 Parlament espanyol 77,58 78,17 76,09 75,71 75,76
2019 Parlament europeu 64,23 63,84 65,23 64,19 67,84
2019 Municipals 64,81 64,31 65,89 65,35 68,68

RESULTATS TOTAL BARCELONA GIRONA TARRAGONA LLEIDA

en % I 155 COMU I 155 COMU I 155 COMU I 155 COMU I 155 COMU

201
7

Parlament 
Catalunya 47,49 43,49 7,45 43,97 45,96 8,42 63,70 30,98 4,03 49,50 43,67 5,35 64,23 30,55 3,91

201
9

Parlament 
espanyol 39,40 43,20 155 35,80 45,3 16,4 56 32 9,70 41,50 43,90 12,20 57 32,8 8,30

201
9

Parlament 
europeu 49,71 37,93 8,44 45,82 40,52 9,64 66,45 25,62 4,54 52,38 37,36 6,5 66,73 26,25 3,87



2017: A les eleccions al Parlament de Catalunya, amb una excepcional participació a totes les províncies, l’independentisme guanya a tot arreu a excepció 
de BCN on obté el 44% contra el 46% unionista (dos punts menys pels partidaris de la República). A Lleida i Girona amb gairebé 2/3 dels vots i a Tarragona 
fregant el 50%.


2019: A les eleccions al Congreso de los Diputados, amb una participació alta però de menys de 4 punts respecte a les catalanes, l’independentisme perd i 
baixa al 39,40% perquè es veu afectat per l’abstenció d’una part del vot republicà (els més fidels a la tradició cupaire d’ignorar aquestes eleccions) i del 
transvasament de vots indepes als comuns (que doblen resultats) ja que es pot veure com el vot als partits del 155 (VOX inclòs) resta pràcticament igual (al 
voltant del 43%). Aquesta incidència del vot morat és produeix a tot arreu, reduint el vot indepe al voltant del 8%, en particular a BCN on el vot independen-
tista cau a menys del 36%.


2019: A les eleccions al Parlament europeu, amb una gran abstenció, l’independentisme guanya àmplliament degut a una més gran mobilització del vot re-
publicà. Només cal veure els resultats en relació a les anteriors al Congreso de los Diputados: l’independentisme puja 10 punts (i baixa 300.000 vots respec-
te a les catalanes) i els del 155 baixen més de 5 punts (i baixa més de 600.000 vots respecte al seu sostre de les catalanes).


201
9 Municipals 44,65 33 9,24 37,46 37,01 11,34 64 16,55 66 19,04 3

RESULTATS TOTAL BARCELONA GIRONA TARRAGONA LLEIDA

RESULTATS TOTAL BARCELONA GIRONA TARRAGONA LLEIDA

en nº de vots I 155 I 155 I 155 I 155 I 155

2017 Parlament Cata-
lunya 2.079.340 1.902.061 1.446.002 1.508.949 259.928 126.477 218.550 193.030 154.860 73.605

2019 Parlament espa-
nyol 1.626.001 1.784.129 1.112.142 1.405.827 213.250 121.975 172.666 182.816 127.943 73.511

2019 Parlament euro-
peu 1.720.550 1.312.662 1.176.072 1.040.291 222.237 85.715 187.101 120.683 135.140 53.165

2019 Municipals 1.484.992 1.186.463 976.672 957.325 214.931 55.719 135.565 38.963



2019: A les Eleccions municipals és difícil fer un anàlisi en clau de país ja que molta gent vota en altres claus de tipus local. En el global i amb una participa-
ció similar a les europees, l’independentisme ha mantingut el 45% del vot que ja va obtenir en 2015, superant el 38% del 2011. Els del155 mantenen el ma-
teix percentatge que en 2015, el 33% però amb un transvasament  de vot important cap al PSC que li permet recuperar alcaldies importants amb majoria 
absoluta. En regidors, el republicanisme passa de 6089 a 6240 i l’unionisme baixa de 1668 a 1623 (reducció mínima). A les grans, en particular a l’àrea me-
tropolitana l’unionisme avança amb força de la mà del PSC que recupera votants dels Comuns. L’independentisme augmenta però aconsegueix un transva-
sament més pobre dels Comuns.


2015 2019 BATLLIA

Municipi Població (2017) Província I 155 I 155 ABANS ARA

1 Barcelona 1.620.809 hab. Barcelona 41,15 30 39,45 37,77 COMUNS ERC o Comu

2 L'Hospitalet de Llobregat 257.349 hab. Barcelona 20,07 56,41 22,34 63,43 PSC PSC

3 Badalona 217.741 hab. Barcelona 28,49 53,90 29,67 59,69 GUAYEM PP o PSC

4 Terrassa 216.428 hab. Barcelona 31,40 46,89 27,37 34,08 PSC TxT

5 Sabadell 209.931 hab. Barcelona 41,21 33,50 41,68 44,85 GUANYEM PSC

6 Lleida 137.327 hab. Lleida 37,95 45,54 48,72 41,25 PSC ERC

7 Tarragona 131.507 hab. Tarragona 31 54,25 40 47,34 PSC ERC o PSC

8 Mataró 126.127 hab. Barcelona 39,18 42,24 39,15 52,75 PSC PSC

9 Santa Coloma de Gramenet 117.597 hab. Barcelona 8,39 63,71 12 71,26 PSC PSC

10 Reus 103.123 hab. Tarragona 47,79 37,50 49,88 35,01 CIU JxCat

11 Girona 100.266 hab. Girona 62,71 28,03 30,03 64,60 CIU JxCat

12 Sant Cugat del Vallès 89.516 hab. Barcelona 63,38 27 59,28 30,25 CIU JxCat

13 Cornellà de Llobregat 86.610 hab. Barcelona 13,39 60 16,61 64,25 PSC PSC

14 Sant Boi de Llobregat 82.142 hab. Barcelona 17,44 58,18 25,25 59,49 PSC PSC

15 Rubí 75.568 hab. Barcelona 24,27 46 33,10 49,32 PSC PSC
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*Prop de 4 milions d’habitants entre les 20 ciutats. 

CONCLUSIONS (Provisionals)


1-L’independentisme no aconsegueix mobilitzar tot el seu electorat a totes i cadascuna de les eleccions (l’unionisme tampoc). Això fa que es trenqui amb la 
idea errònia de que els partidaris de la República catalana hem guanyat totes les eleccions. Les eleccions al Congreso de los Diputados es perden per una 
manca de fidelitat d’una part de l’electorat que opta per votar els Comuns o per abstenir-se. El fet de que guanyi ERC a les espanyoles(15) i que sumi amb 
JxCat el millor resultat independentista (22 contra 19 dels partits del 155) és un miratge provocat per la divisió del vot unionista i la pèrdua de representació 
en alguna circumscripció (un del PP a Tarragona) compensada per l’increment de dos diputats per Barcelona (de 13 a 15). L’augment de les candidatures 
indepes és directament proporcional a la reducció dels Comuns: 5 diputats. La suma de Comuns i independentistes (sobiranistes) resta igual (29) amb la di-
ferència de que es jugava un diputat més (de 47 a 48) i se l’emporta l’unionisme que passa de 18 a 19. 


2-Les Eleccions europees han recuperat una part del vot del 21D i arriba gairebé al 50%, però amb una participació baixa. La tendència a sobredimensionar 
les victòries parcials oculta la baixa mobilització independentista en una situació de màxima repressió de l’Estat.


3-Les Eleccions municipals mostren un avanç destacat en alguns municipis importants com Lleida o Tarragona però els partits del 155 es consoliden i inclús 
augmenten recolzament de la mà del PSC a l’àrea metropolitana (efecte Sánchez). Haurem d’esperar a la configuració final dels ajuntaments per a anàlisis 
més profunds.


4-L’aposta de CxR per Primàries a les municipals no ha donat els fruits esperats per culpa del vot útil (a ERC) igual que al Congreso de los Diputados li va 
passar a Front Republicà.


16 Manresa 75.152 hab. Barcelona 63,13 24,18 68,78 25,58 CIU ERC o JxCat

17 Vilanova i la Geltrú 66.077 hab. Barcelona 52,08 31,46 48,42 38,77 CIU ERC

18 Viladecans 65.993 hab. Barcelona 15 61,45 22 61,25 PSC PSC

19 Castelldefels 65.954 hab. Barcelona 19,03 52,11 25,17 57 GUANYEM PSC o PP

20 El Prat de Llobregat 63.897 hab. Barcelona 14,53 32,28 18,63 36,74 IC-Verds COMUNS
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5-Les candidatures alternatives, en particular les de la CUP, han patit un retrocés allà, sobretot, on avança ERC (vot útil novament). La CUP no ha entès res 
quan diu: la gent ha escollit el “no canvi”. El problema és que aquestes candidatures no són vistes com opcions de govern o com plataformes per guanyar 
els partits del 155 i no es veu una autocrítica, més aviat un dit acusador vers la gent.


6-L’independentisme no està avançant amb prou força a l’àrea metropolitana que és on es concentra el 42% de la població. El repte de superar el 50% dels 
vots a favor de la República catalana ha de passar per augmentar aquí els suports a partir del vot orientat actualment vers els Comuns o Podem.


7-L’objectiu per a les properes eleccions, que seran al parlament de Catalunya haurien de ser dos:

A-Recuperar el nivell de mobilització de 2017.

B-Reestructurar l’espai rupturista: l’actual CUP podria estar entrant en una decadència irreversible com ho demostra la seva davallada tant el 21D com 
ara a les municipals, i molt en particular a l’àrea de BCN on el sectarisme és més gran.


