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Reportatge

Eleccions catalanes

Hi ha hagut una evolució clara en el resultat 
d'aquests darreres eleccions a la presidència de la 
Generalitat de Catalunya, comparant-les amb les 
anteriors convocades l'any 2010. 

A l'any 2010 van haver-hi 10.826 vots tres-cents 
menys que aquest any (2012), en canvi aquest any 
les votacions han guanyat tres-cents vots més. 

A l'any 2010 va haver-hi menys participació a les 
eleccions en canvi l'any 2012 hi ha hagut un 11% 
més de participació.

A les anteriors eleccions els vots blancs van estar a 
174 vots en blanc en comparació d'aquest any que 
hi ha hagut només 112 vots en blanc, el percentatge 
es de 3% a l'any 2010 i de 2% a l'any 2012.

Convergència i Unió: a l'any 2010 va tenir una gran 
quantitat de vots exactament 2053 vots amb el 
percentatge del 35%, en canvi aquest any a baixat 
bastant els vots de CiU 1676 vots amb el 
percentatge de 23%.

Partit Popular: l'any 2010 va tenir uns 935 vots amb 
el percentatge del 16%, en canvi l'any 2012 va 
tindre 1193 vots però el percentatge s'ha quedat 
igual perquè la quantitat de persones a pujat 
bastant. 

Partit dels Socialistes de Catalunya: fa dos anys el 
PSC va tenir 1086 vots en canvi aquest any ha 
obtingut 1167 vots.

Esquerra Republicana de Catalunya: l'any 2010 ERC 
va tenir 441 vots en canvi aquest any ha obtingut 
925 vots.

Ciutadans: fa dos anys C's va obtindre 253 vots i 
aquest any ha obtingut 764 vots.

Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida I 
Alternativa: l'any 2010 ICV-EUIA va tenir uns 417 en 
canvi aquest any ha obtingut uns 755 vots.

Plataforma x Catalunya: fa dos anys PxC va obtindre 
uns 206 vots i aquest any ha obtingut uns 213 vots.

Coordinadora d'Unitat Popular: l'any 2010 CUP no va 
participar a les eleccions en canvi aquest any a 
participat i ha obtingut uns 157 vots.

Solidaritat Catalana per la Independència: fa dos 
anys SI va obtenir 127 vots en canvi aquest any ha 
obtingut només 77 vots.

ALTRES: fa dos anys els altres partits no van tindre 
lloc al Parlament de Catalunya van tenir 194 vots en 
canvi aquest any han obtingut uns 226 vots.

A nivell de Lliçà d'Amunt s'ha pogut observar una 
major participació global, a més d'un repartiment 
força més equilibrat dels vots emesos. En general, 
CiU ha baixat i, en major o menor mesura ERC, PSC 
i PP han pujat, tot i que només ERC ha aconseguit 
un ascens important que, però, el manté com a 
quarta força política del poble.


