El PSOE guanya les eleccions a Espanya amb 123
escons i ERC s'imposa per primer cop a Catalunya
amb 15 diputats
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El PSOE ha guanyat les eleccions al Congrés dels Diputats, amb 123 escons, 38 més que els
obtinguts el juny del 2016, i pot sumar majoria absoluta tant amb Cs, que ha pujat fins als 57
escons, o amb la suma d'Unides Podem ?que ha aconseguit 42 diputats i els partits
independentistes. Mentrestant, el PP s'ha enfonsat fins als 66 diputats, perdent 71 dels escons que
va aconseguir l'any 2016, i Vox ha entrat al Congrés amb 24 diputats. A Catalunya, la victòria ha
estat per a ERC, que per primera vegada ha guanyat unes generals. Ha obtingut 15 diputats, 6 més,
i ha quedat per davant del PSC, que també puja i aconsegueix 12 escons, 5 més. En Comú Podem i
JxCat han obtingut 7 diputats cadascun, el primer perdent 5 diputats i el segon 1 respecte els
aconseguits per CDC el 2016. Cs es manté amb 5 escons a Catalunya, el PP s'enfonsa amb un únic
diputat ?en perd 5-, i Vox obté un representant.
Amb el 99% escrutat, el PSOE ha aconseguit més de 7,4 milions de vots, fet que representa el
28,6%, molt per sobre dels 5,4 milions de paperetes que va aconseguir el 2016, quan va obtenir el
22,63% dels vots. La candidatura de Pedro Sánchez ha sumat 38 diputats respecte als últims
comicis.
L'altra cara de la moneda és la del PP. El partit de Pablo Casado ha obtingut 66 escons, fet que
suposa que n'ha perdut més de la meitat dels 137 que va aconseguir el juny del 2016 amb Mariano
Rajoy com a cap de llista. Els populars s'han deixat pel camí 71 escons. Les llistes populars han
rebut uns 4,3 milions de vots, el 16,69%. El 2016, va aconseguir 7,9 milions de vots, el 33%.
Cs ha pujat de la quarta a la tercera posició al Congrés, amb 57 escons, 25 més que en les anteriors
eleccions. El partit taronja que lidera Albert Rivera ha aconseguit 4,1 milions de vots, el 15,8%.
En les anteriors eleccions, va aconseguir el suport de 3,1 milions d'electors, el 13,4%.
En canvi, Units Podem ha caigut al quart lloc, amb 42 diputats, 29 menys que el 2016, quan en va
sumar 71 amb les diferents confluències. La formació de Pablo Iglesias ha obtingut poc més de 3
milions de vots, l'11,9%, per sota dels 3,2 milions i el 13,4% aconseguits en les anteriors eleccions.
Vox ha irromput al Congrés amb 24 diputats i més de 2,6 milions de vots, el 10,2%. El 2016, va
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obtenir el suport de 47.182 electors, el 0,2%.
Més d'un milió de vots per a ERC
A Catalunya, la victòria ha estat per a ERC, que obté 15 diputats i en suma 6 respecte el 2016. Els
republicans, amb Oriol Junqueras com a cap de llista per Barcelona, han superat el milió de vots,
amb el 24,5%, molt per sobre dels 632.000 i el 18,18% del 2016.
Per la seva banda, el PSC ha aconseguit 12 escons, 5 més que en els anteriors comicis. La
candidatura encapçalada per Meritxell Batet ha obtingut el 23,2% dels vots i el suport de 952.000
ciutadans. Fa quatre anys en va obtenir 559.000, el 16,1%.
En Comú Podem ha passat de guanyar les eleccions generals a Catalunya a quedar en tercera
posició. La candidatura de Jaume Asens ha obtingut 7 diputats, 5 menys que el 2016, amb poc més
de 610.000 vots, el 14,8%. En les anteriors eleccions van votar els comuns uns 853.000 electors, el
24,5%.
JxCat ha obtingut 7 diputats, un menys que els aconseguits per CDC el juny del 2016. La
candidatura que lidera Jordi Sànchez ha aconseguit 494.000 vots, fet que representa 12%. En els
anteriors comicis, CDC va obtenir uns 483.000 vots, el 13,9%.
Cs ha mantingut els 5 diputats obtinguts el 2016. Inés Arrimadas ha crescut en vot absolut i
percentatge de vot, passant dels 380.000 i 10,9% a superar els 474.000 i l'11,5%.
Com ha passat en el conjunt de l'estat, el PP també s'ha enfonsat a Catalunya. La candidatura de
Cayetana Álvarez de Toledo ha passat de 6 diputats a només un, passant del 13,3% dels vots al
4,8%. En vots absoluts, ha passat de superar els 464.000 a no arribar als 200.000.
Vox també ha aconseguit un representant per Catalunya després d'aconseguir el suport de més de
147.000 electors, el 3,6%. El 2016, el partit d'extrema dreta va aconseguir 198 vots a Catalunya.
PNB i Bildu pugen
El PNB suma un representant respecte als que va aconseguir el 2016 i arriba als 6, menter que
Bildu també passant de 2 a 4 escons. Navarra Suma, la coalició d'UPN, PP i Cs, aconsegueix 2
escons, igual que Coalició Canària, que un guanya un respecte el 2016. Compromís aconsegueix
un diputat i el Partit Regionalista de Cantàbria un altre.
El PSOE tenyeix de vermell el mapa estatal
Per comunitats autònomes, el PSOE s'ha imposat a pràcticament totes les comunitats autònomes.
El mapa s'ha tenyit de vermell arreu excepte a Catalunya, on ha guanyat ERC, el País Basc, on s'ha
imposat el PNB, Navarra, on ha guanyat la coalició de Navarra Suma, i Melilla, on el diputat en
joc se l'ha endut el PP.
Els socialistes, per exemple, recuperen el primer lloc a Andalusia que el 2016 va ser per al PP. De
fet, a Andalusia els populars queden en tercer lloc, per darrere de Cs. La mateixa situació s'ha
produït a la Comunitat de Madrid, on el PSOE aconsegueix el primer lloc i Cs passa per davant del
PP. I a Galícia, els socialistes s'han imposat al PP.
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Amb el 99% escrutat, el PSOE guanya al País Valencià amb 10 escons, per davant del PP (7), Cs
(6), Podem (5), Vox (3) i Compromís. A les Illes Balears, amb més del 100% escrutat, el PSOE (3)
s'imposa, seguit d'Unides Podem (2), Cs (1), PP (1) i Vox (1).
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