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 Editorial

Estudi   comparatiu  del  resultats 
de  les  eleccions  generals 
d'Espanya  del  2011  a  Lliçà 
d'Amunt
Després de les votacions generals del passat 20 de 
novembre  de  2011,  ens  disposem  a  fer  un  breu 
estudi del resultat de les eleccions a Lliçà d'Amunt.

Partit Nombre vots 
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CiU
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ERC-R Cat
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UPyD
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3371
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273

0

0
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1895

2038
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485

187

108
Nombre de vots per partit

El  primer  que hem fet  és  fer  la  comparació  del 
resultat  d'aquestes  eleccions  entre  l'any  2008  i 
2011.

Per  poder  veure-ho  clar,  hem  fet  la  gràfica  que 
acompanya aquest article, i és fàcil poder veure els 
moviments i  variacions que s'han succeït al  nostre 
municipi.

En aquesta gràfica podem veure que el PP aquest 
any  ha  guanyat  a  tots  els  altres  partits  que  es 
presentaven a Lliçà d'Amunt, tot passant de 1573 a 
2038 vots. 

El  PSC ha perdut  molts  vots,  ha passat  de 3.371 
vots  al  2088  a  1895  enguany,  potser  com  a 
conseqüència de no haver sabut fer-ho millor davant 
de la greu crisi econòmica que estem patint.  

CiU també  ha millorat  els  resultats,  ha passat  de 
1198 al 2008 a 1670 vots aquest any. 

IC-EV també ha  pujat en electors.

ERC ha tingut mals resultats, també  ha baixat igual 
que el PSC, però no de manera tant alarmant, ha 
passat de  de 493 a 384 vots.

Aquest any s'han afegit al panorama lliçanenc nous 
partits  que l'any 2008 no van aconseguir cap vot, 
com ara PxC amb 187 vots  i UpyD amb 108 vots.

La població ha votat el PP tot i esperant  que ho faci 
millor que el partit del govern sortint. En aquest cas, 
el fet que el PP hagi guanyat a Lliçà és un fet del 
qual  se n'ha fet ressò la  premsa comarcal  pel  fet 
que  Lliçà  d'Amunt  és  l'únic  municipi  del  Vallès 
Oriental on el PP ha quedat en primer lloc.


