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Editorial

Valoració  comparativa  dels 
resultats  de  les  eleccions  al 
Parlament  de  Catalunya  el 
2003  i  el  2006  a  Lliçà 
d'Amunt

Podem observar que la participació a les eleccions 
realitzades a Lliçà d'Amunt l'any 2006 ha estat més 
baixa que no pas la de l'any  2003. Ha passat del 
56% de participació al 49% a les darreres eleccions.

D'un total de 10.143 persones censades al municipi 
amb dret a vot només n' han participat 4.941.

Els resultats han estat: 

• en el cas de CiU s'ha mantingut: 1.483 aquest 
any i 1.494 l' any 2003. Ha augmentat només l'1%

• en el cas de PSC ha baixat un 5%, 1.348 votants 
el 2006 i 1.660 el 2003.

• El PP ha baixat un 1%, de 703 el 2003 a 658 el 
2006.

• ERC també ha minvat, ha passat de 886 a 638 
aquest any.

• ICV-EUiA ha augmentat, ja que l'any 2003 tenia 
344 i ara té 409

Qui ha obtingut més vots aquest any ha estat CiU, 
seguit pel PSC, en tercer lloc el PP, a continuació 
ERC i, en últim lloc, ICV-EUiA.

El  partit  que  més  vots  ha  perdut,  respecte  a  la 
darrera consulta,  al nostre poble ha estat ERC, que 
ha passat del tercer al quart lloc.

Però qui realment ha guanyat ha estat la gent que 
no ha anat a votar, que han estat 5.202 persones 
que s'han quedat a casa, davant dels 4.941 que sí 
que hi han participat.

Creiem que això  és  un error. Ens ha costat  molt 
tenir una democràcia, perquè ara la gent ni tan sols 
es vagi a votar. 

Pensem que si no hi ha cap candidat que convenci 
l'opció més adequada seria la de presentar un vot 
en blanc, però cal participar, perquè és un dret que 
ens hem guanyat i cal  aprofitar-lo.
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