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Notícies

       Quina lectura en fem de
les eleccions al Parlament

català?
Diumenge 27 de setembre, Catalunya va celebrar
les  eleccions  al  Parlament  català.   Potser  eren
especials perquè algú les considerava plebiscitàries
i  d'altres  no  hi  veien  res  més  que:  unes  noves
votacions.

Va arribar dilluns 28 de setembre i  tothom hi va
dir la seva, segons a qui escoltéssim hi havia una
lectura o una altra.

Anem  a  veure  que  hi  podem  entreveure  entre
tantes opinions.

Afirmacions  (més o menys vàlides)

• Afirmació més important, i per a nosaltres
la  més  valuosa:  un  77,44  %  de  catalans
censats van anar a votar, és a dir: quasi un
25 % que  l'any 2012.

• Són  les  primeres  eleccions  autonòmiques
que guanya una coalició independentista.

• Ciutadans  ha  fet  una  crescuda
impressionant:  gairebé  ha  triplicat  els
resultats de 2012.

• La CUP també ha multiplicat per tres els
seus votants.

• Junts pel Sí  ha guanyat les eleccions, però
tenint  en  compte  que  era  una  coalició
independentista  (Convergència,  Esquerra i
d'altres),  han  perdut  un  15  %  d'escons,
tenint  en  compte,  però,  que  el  2012
Convergència  es  presentava  amb  coalició
amb Unió.

• PSC,  malgrat  mantenir  quasi  el  mateix
nombre  de  votants,  ha  perdut  quatre
escons.

• El mateix passa amb CSQEP,  Catalunya si
que es  pot,  el  nombre de votants  més o
menys els ha mantingut, però ha perdut un
20 % d'escons.

• I el PP ha perdut un 20 % de votants i quasi
el 50 % d'escons.

• A  banda  ens  queda  Unió,  que  ha
desaparegut del Parlament.

• Els  no  independentistes  han  guanyat  als
independentistes.  El percentatge és 51,7 %
no i 47,9 % sí. Tot i que Unió i Catalunya si
que es pot van manifestar que no volien ser
inclosos dins el No.

Davant d'aquests resultats:

➢ qui ha guanyat?

➢ qui ha perdut?

Què s'ha de fer a partir d'ara?

Doncs dialogar, dialogar i dialogar.


