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Les catorzenes eleccions generals
citen 129.801 ebrencs a les urnes
Les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona elegiran 6 diputats dels 48 que li
corresponen a Catalunya,i 4 senadors

Urnes amb paperetes al Congrés i al Senat, en les eleccions del 28 d'abril. | S.B.

Un total de 129.801 ebrencs, dels quals 125.790 residixen al territori i 4.011 a l'estranger, estan
citats a les urnes en les eleccions generals d'este diumenge 10 de novembre. Les Terres de
l'Ebre i el Camp de Tarragona elegiran 6 diputats dels 48 que li corresponen a Catalunya, del
total de 350 que hi ha al Congrés. Pel que fa a senadors, a Catalunya se n'escolliran 16, 4 per
província.
Des de l'aprovació de la Constitució s'han celebrat 13 eleccions generals a Espanya: el 1979, 1982,
1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2015, 2016 y l'última, el 28 d'abril passat.
En esta última ocasió, Esquerra Republicana va ser per tercera vegada consecutiva la força
guanyadora en unes eleccions generals, amb 20.963 vots, 1.200 més que al 2016, en una cita
amb participació massiva. Però si la formació independentista va pujar respecte a tres anys enrere,
el partit que va veure disparat el seu suport va ser el PSC, amb 6.000 vots més, tot i quedar-se a
3.000 de la primer força a l'Ebre, amb 17.869 vots. JxCat també va ampliar la confiança assolida al
2016 i augmentava en un miler la seua bossa de vots per arribar als 13.730. Molt al contrari que
En Comú Podem, que va caure en picat a l'Ebre fins als 9.896 vots, 7.700 menys que al 2016, i
passava de ser la segona força a la quarta, seguida de Ciutadans, que creixia en 1.500 vots per
quedar-se'n 6.595. Per contra, el PP s'enfonsava en perdre més de la meitat dels seus vots,
passant de 10.120 a 4.276. Tot i haver-se quedat fora de la pugna pels escons, una de les dades
de la jornada va ser la irrupció de VOX, que al territori va obtindre 2.806 vots.
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Al conjunt de la demarcació, les urnes del 28 d'abril van donar dos diputats a Esquerra
Republicana i un al PSC, JxCat, En Comú Podem i Cs. Esta vegada concorren al Congrés 14
candidatures: Esquerra Republicana, el Partit Socialista de Catalunya, Junts per Catalunya,
Ciutadans, En Comú Podem, Partit Popular, VOX, el PACMA, Per un món més just, Partit
Comunista del Poble de Catalunya, Partido Comunista Obrero Español, Partit Comunista dels
Treballadors de Catalunya, Izquierda en Positivo, Candidatura d'Unitat Popular i Recortes CeroGrupo Verde.
La representació ebrenca al Congrés té com a posicions destacades la de Ferran Bel, cap de
llista per Junts per Catalunya; la flixanca Norma Pujol, número 2 per Esquerra Republicana;
Dolors Bel, número 3 pel PSC; o l'ampostina Rosabel Recio, número 4 per En Comú Podem o
Andrea Sánchez, número 4 per la CUP. Entre els noms ebrencs més destacats al Senat,
Miquel Aubà per Esquerra Republicana i el socialista Joan Castor Gonell.
El panorama en sis mesos ha quedat trasbalsat sobre tot per la sentència als líders del procés i
als efectes repressius aplicats per apaivagar la indignació ciutadana que han generat les
condemnes a entre 9 i 13 anys de presó. Esta vegada, a més, hi ha un actor nou, la CUP, que en
el flanc independentista pot captar el vots més antisistema.
La votació començarà a les 9 del matí, per bé que abans als locals electorals es constituïran les
meses per verificar que no hi ha problemes amb els components ni amb el material electoral
(urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos que acrediten interventors i
apoderats, etc). La votació acabarà a les 20 hores encara que si queda algú dins del local se li
permetrà votar.
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