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"Màxim històric del nostre partit". Amb aquestes paraules resumia el 

portaveu del PSC, Miquel Iceta, la valoració dels resultats electorals de la 

formació que lidera José Montilla. Ha estat la primera força a les quatre 

demarcacions, en vots i escons, i ha quedat per davant de la resta de 

partits a 36 de les 41 comarques catalanes. Osona és una de les 

excepcions que ha acabat en mans de CiU. El PSC ha obtingut 25 dels 47 

diputats al Congrés que es disputaven a Catalunya, de manera que puja 

quatre escons respecte als resultats dels comicis del 2004 i situa el llistó 

a la mateixa altura que el 1982, quan Felipe González va aconseguir la 

seva primera majoria absoluta. Amb les majories del 1986 i 1989, el PSC 

va aconseguir 21 i 20 diputats, respectivament. 

 

L'elevada participació ha estat una de les peces claus per a la victòria del 

PSC. Alguns dirigents veien perillar un resultat satisfactori si baixava del 

70 per cent. Al final, el Principat va registrar un 71,19 per cent enfront 

del 75,32 per cent a la resta de l'Estat. 

 

 



Creixement generalitzat 

 

Per territoris, en els comicis de diumenge passat, els socialistes catalans 

han aconseguit dos diputats més a la demarcació de Barcelona passant 

de 14 a 16, a Tarragona han recuperat el quart escó que no tenien des 

del 1982. A Girona, han assolit el tercer diputat que la cap del partit per 

aquella demarcació, Marina Geli, veia molt difícil dijous passat. A Lleida 

han consolidat el segon escó, que algunes enquestes havien apuntat que 

podia perillar. De fet, el PSC habitualment obté els seus millors resultats 

a les eleccions generals i baixa ostensiblement als comicis catalans i a les 

municipals. 

 

A les eleccions de diumenge, la formació socialista ha doblat de llarg els 

796.173 vots (26,82 per cent) obtinguts pel PSC a les eleccions 

catalanes del 2006 que van portar José Montilla a la presidència de la 

Generalitat, amb el suport d'ERC i ICV. Concretament, ha aconseguit 

1.672.777 sufragis. Als comicis catalans del 2003 Pasqual Maragall havia 

arribat fins al milió de vots (un 31,1 per cent), que li van donar 42 

diputats, dels quals Montilla en va perdre cinc a les següents eleccions 

catalanes. A les municipals del mes de maig passat el PSC va aconseguir 

924.773 vots (un 32,23 per cent). 

 

Els socialistes haurien tocat sostre a l'àrea metropolitana, tradicional feu 

del PSC, i ara on experimenten els creixements és a la Catalunya interior, 

on alguns dirigents admeten que el partit és més viu. De fet, hi ha qui 

opina a la cúpula del PSC que el partit està a hores d'ara un pèl 

esclerotitzat al cinturó, tot i que continua sent la principal bossa de vots, 

especialment als comicis generals. 

 



Percentatge a Barcelona ciutat 

 

A Barcelona ciutat, la formació de Montilla ha perdut 3.000 vots 

respecte a les generals del 2004, i ha passat dels 359.533 a 356.054, 

tot i que percentualment ha crescut, ja que ha passat de 38,1 a 42,8 

per cent. Precisament, respecte als percentatges són els millors resultats 

de la seva història des de 1977 en unes eleccions generals, superant la 

marca de 40,95% de la primera majoria absoluta de González . Per 

districtes, els socialistes han consolidat la seva hegemonia a nou dels 

deu districtes de la capital catalana, com ja va passar fa quatre anys. 

 

En municipis com l'Hospitalet de Llobregat, tot i guanyar en percentatge, 

els socialistes perden 5.500 vots, en quedar-se amb 70.599 (57,68 per 

cent) enfront dels 76.028 ((52,90 per cent) del 2004. Aquest també és 

el cas de Badalona, on el PSC baixa de 60.485 vots (49,37 per cent) a 

56.725 vots (52,9 per cent). En canvi, a municipis com Manresa, el PSC 

ha passat de 13.689 vots (33,5 per cent) a 14.789 (40,5 per cent). A 

Mollerussa, dels 1.866 vots del 2004 (un 30,02 per cent) ha pujat a 

2.290 (40,39 per cent). A Santa Coloma de Farners, els socialistes han 

augmentat dels 1.632 (28,75 per cent) vots a 2.085 (40,13 per cent). 

A les Terres de l'Ebre, els socialistes han experimentat un destacat 

creixement, fruit de la seva ofensiva de nou per enterrar el 

transvasament de l'Ebre, com des de les files populars s'havia propugnat 

recuperar. A Amposta, per exemple, han passat de 3.407 vots (32,5 per 

cent) a 5.034 vots (49,7 per cent). A Tortosa, els socialistes han pujat 

de 6.741 sufragis (38,18 per cent) a 8.666 (52,25 per cent). 

 


