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Participació              2007   2003  

54,86 % vots % regidors vots % regidors

ERC 2011 35,57 6 2238 38,26 7
CiU 1242 21,97 4 1444 24,68 4
PSC 1265 22,37 4 826 14,12 2
PP 629 11,12 2 673 11,5 2
ICV 381 6,74 1 613 10,48 2

Número 14, maig de  2007

Editorial

Quins són els resultats al nostre 
poble?

Al nostre poble hi ha 10.369 electors, hi van haver 
5.688 vots emesos, 126 dels quals van ser vots en 
blanc i 34 vots nuls, això suposa una participació 
del 54,86 %.

ERC, amb Joaquim Farriol al capdavant ha tornat a 
ser la llista més votada, malgrat haver aconseguit 
menys  vots  que  en  les  darreres  eleccions,  i  ha 
passat de set a sis regidors.

L'increment de vots més important ha estat el del 
PSC, que ha passat de dos a quatre diputats.

PSC pot formar govern amb ERC o amb CiU i ICV a 
la  vegada,  però  ERC no  pot  formar majoria  amb 
ICV-EUiA com fins ara.

Aquests resultats ens deixen l'alcalde per decidir, 
doncs  tot  dependrà  dels  pactes  que  es  facin  els 
propers  dies.   És  clar  que  els  partits  es  veuran 
obligats  a negociar i  pactar  entre ells  per tal de 
poder formar un nou equip de govern.

En general, es creu que mereix guanyar qui millor 
actua pel benestar del poble.

És  important  garantir  la  conservació  de  l'entorn, 
augmentar els equipaments que calen al municipi, 
vetllar  per  la  sostenibilitat,  mantenir  les 
infraestructures, ... és a dir millorar.

Abstenció:

Si  els  partits  complissin  les  promeses  que  fan 
durant  la  campanya,  cap  ciutadà  es  sentiria 
enganyat  i  no els  seria  indiferent el  fet  d'anar a 
votar.

Quatre dels candidats de Lliçà repartint-se “el pastís”

A grans trets la gent es sent cansada d'haver d'anar 
a votar.

Una altra raó que ens duu a pensar del perquè de 
l'abstenció és que la gent no entén de política i a 
vegades es senten utilizats.

Conclusió:

Es  veu  clarament  que  tots  els  partits  han 
empitjorat el seus resultats.  Uns no van a votar 
perquè  no  estan  al  dia  en  qüestions  polítiques, 
d'altres perquè es senten enganyats per les falses 
promeses. Al cap i a la fi els sembla que tots els 
candidats  són  iguals,  perquè  ben  mirat  tots 
proposen el mateix.

Propostes  no  realitzades,  promeses  incomplertes 
duen a la pèrdua de vots. Queda palès el progressiu 
desencís de la gent davant les eleccions  i això duu 
a  la  indiferència.  És  una  llàstima  que  l'expressió 
més sentida entre els joves és:

A mi no m'interessa la política!

Però,  sí  són  capaços  de  sentir-se  preocupats  pel 
progrés, per  l'esdevenir del seu poble, ... però tot 
mantenint la riquesa natural, la història dels seus 
edificis, ... 


