On ha aconseguit més vots la CUP a
Catalunya?
Consulta els resultats electorals de la CUP municipi per municipi,
en la seva primera participació en unes eleccions d'àmbit espanyol
Text: Laia Soldevila / Mapa: Storydata

Algunes enquestes donaven a la CUP fins a 5 diputats al Congrés; però, amb el 100% escrutat, la
formació anticapitalista s’ha quedat finalment amb 2 escons per la província de Barcelona, els dels
exdiputats Mireia Vehí i Albert Botran. És la primera vegada que els cupaires es presenten a les
eleccions espanyoles i han aconseguit irrompre amb 244.352 vots (el 6,35% del total) i han estat la
sisena força a Catalunya, un pèl per sobre de Vox (el 6,30%) i de Ciutadans (el 5,61%). Respecte als
vots que el Front Republicà va obtenir el 28-A (113.008), la CUP ha doblat els seus resultats i ho ha
fet, en bona part, a costa del desgast d’Esquerra Republicana, que precisament ha perdut 2 diputats
respecte a l’abril.
A la demarcació de Girona, el regidor de Sumem Banyoles i conseller comarcal, Non Casadevall,
s’ha quedat a les portes d’aconseguir representació. Al voltant del 70% escrutat, però, l’escó
que semblava mantenir ha caigut en favor d’En Comú Podem. A Tarragona i a Lleida, la formació ha
quedat lluny d’obtenir representació. A la primera província, ha obtingut 21.858 vots i s’ha quedat
com a vuitè partit, a poc més de 1.000 vots de Ciutadans. A Ponent, ha aconseguit 13.949 vots i ha
aconseguit superar Vox, que n’ha obtingut 4.000 menys.
En una mirada més acurada dels resultats, es comprova que en molts dels municipis on la CUP
governa no ha estat l’opció més votada pels seus habitants. En un dels seus feus principals, Berga,
els cupaires són la tercera força al municipi, amb el 15% dels vots. L’han sobrepassat ERC (el 29%)
i JxCat (el 28%). A Ripollet, on la CUP també té l’alcaldia, el partit ha estat superat per gairebé tots
els partits (fins i tot Vox i C’s) i és la vuitena força, amb el 3,5% dels vots. A Navàs, la formació ha
quedat quarta, amb el 13% de vots. Li han passat davant ERC, JxCat i el PSC. A Celrà, la CUP obté
el 23,5% dels vots, 4 punts per sota d’ERC, el partit més votat. A Sort, la formació anticapitalista és
la tercera força (el 13,5%) després d’Esquerra i Junts per Catalunya. A Viladamat, en canvi, la CUP
és la candidatura més votada, amb el 35%, 10 punts per sobre de la segona candidatura més votada,
Esquerra Republicana.
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