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Opinió

Eleccions del 27 de setembre

 Resultats electorals del dia 27

Les  eleccions  al  Parlament  de  Catalunya
celebrades el  27 de setembre, han estat  uns dels
comicis  més  rellevants  des  de  l'inici  de  la
democràcia.  El  clima  d'expectació  durant  la
campanya  electoral  ha  estat  molt  intens,  degut,
especialment,  al  fet  que  una  part  de  les  forces
polítiques  han  plantejat  els  comicis  com  un
plebiscit de  cara  a  una futura  independència  de
Catalunya.  L'inici  de  la  campanya,  l'onze  de
setembre,  Festa  Nacional  de  Catalunya,  ha
incrementat  la  forta  càrrega  emocional  que  ha
impregnat la campanya.

D'aquestes  eleccions  podríem  parlar  molt,  però
destacarem  només  algunes  idees  que  considerem
importants:

-L'elevada  participació:  un  77,  44%  del  cens
electoral,  la  més  alta  de  totes  les  eleccions
autonòmiques.

-La  polarització  dels  plantejaments  entorn  a  la
independència de Catalunya.

-El  marcat  caràcter  independentista  d'una part  de
les formacions polítiques: Junts pel Sí i la CUP, tot i
que aquesta última té un projecte social totalment
diferenciat.

-El  caràcter  antiindependentista  i  no reformista  de
Ciutadans i Partit Popular.

-El plantejament reformista del PSC en la línia de la
reforma constitucional i del federalisme.

-El caràcter social i d'esquerres de Catalunya Sí que
es Pot, partidària també del dret a decidir.

-El projecte reformista d'Unió.

-La  participació  de  molts  líders  estatals  en
formacions  polítiques  d'aquest  àmbit,  donat  la
transcendència  de  les  eleccions  i  la  proximitat  al
desembre  de  les  eleccions  generals  al  conjunt  de
l'Estat.

-Un  altre  aspecte  a  destacar  ha  estat  la  miopia
política i la incompetència del govern de l'estat en
mans  del  Partit  Popular,  minimitzant  les

mobilitzacions populars, amb una posició totalment
immobilista i retrògrada davant de tot el procés.

Els resultats, com ja sabeu, són els següents: 

En  primer  lloc  cal  dir  que  es  planteja  una  certa
complexitat en el Parlament:

Junts pel Sí  ha guanyat les eleccions sent la força
més  votada,  amb  62  escons,  però  necessita  el
recolzament d'una altra força política per obtenir la
majoria  absoluta  de  68  escons.  La  CUP,  amb 10
escons, és l'organització que comparteix amb Junts
pel  Sí  el  caràcter  independentista,  tot  i  que
manifesten que no és un independentisme identitari,
també discrepen en els plantejaments socials, i no
accepten  la  proposta  d'Artur  Mas  com a  possible
President.

Per  altra  banda està  el  debat  entre  considerar  la
majoria  en el  nombre d'escons com suficients  per
iniciar la via cap el procés constituent que porti a la
independència tal i com vol Junts pel Sí , o tenir en
compte la majoria de vots. En aquest cas les forces
independentistes han aconseguit el 47,7% dels vots,
per tant no tindrien la majoria de vots. En el cas de
la  CUP,  organització  que  es  defineix com
anticapitalista  i  planteja  un  nou  model  social  i
econòmic, les declaracions d'aquests dies (finals de
setembre), han expressat que cal negociar per dur a
terme un procés cap un model social i polític diferent
que esdevingui en el futur una República Catalana,
però no accepten a la Presidència a l'Artur Mas.

Altres aspectes a destacar són: la forta pujada de
Ciutadans que ha aconseguit 25 diputats. La caiguda
del Partit Popular  d'una manera molt forta, que ha
passat a tenir 11 escons. També ha baixat el pes del
Partit Socialista de Catalunya, tot i que menys que el
que les enquestes pronosticaven, es queda amb 16
escons. Per altra  banda el  resultat  de la formació
Catalunya  Sí  que  es  Pot,  que  aplegava  Iniciativa
Verds, Podem, i Equo, han quedat molt per sota de
les seves expectatives, que eren mot superiors als
11 diputats que han aconseguit.

Unió,  que aspirava a continuar en el Parlament, no
ha aconseguit el mínim del 3% del cens electoral per
tenir representació parlamentària.

Ara, s'han iniciat els contactes i les negociacions per
veure com queda el futur Govern, en un context de
diferent  tipus  de  pressions,  també  amb la  mirada
posada en les properes eleccions estatals.

En definitiva s'inicia un període molt interessant en
l'àmbit  polític,  per veure com es desenvolupen els
esdeveniments en els propers mesos.


