
  Número 8, novembre de 2006 

Opinió

 Les eleccions a Catalunya.  
El resultat:
L'  1  de  novembre  de  2006,  es  van  celebrar  les 
eleccions  a  Catalunya.  Es  van  presentar  els 
següents candidats:

– José Montilla (PSC)
– Josép Piqué (PP)
– Artur Mas (CIU)
– Carod-Rovira (ERC)
– Joan Saura (ICV)
– Albert Rivera (C's)
Després  d'una  gran  rivalitat  entre  els  diferents 
partits, va haver els següents resultats:

Assignació d'escons

 100% escrutat
Amb els següents resultats, podem dir que l'opció 
política  més  votada  va  ser  CIU  amb el  candidat 
Artur  Mas.  No  obstant  no  ha  pogut  governar  en 
solitari  ja  que no  va  arribar  a  assolir  la  majoria 
absoluta i a més a més els partits de PSC, ERC i 
ICV-EUiA  s'han  unit  per  governar  tots  tres.  Han 
canviat el nom del pactec i en comptes de govern 
tripartit han utilitzat el nom de govern d'entesa de 
progrés.

L'abstencionisme:

També cal  destacar  la  gran abstenció:  l'índex  de 
participació ha estat d'un 56'77% i   l'abstenció es 
xifra  en  un  43'23%.Es  tracta  d'un  nombre  de 
participació  molt  baix  comparant-lo  amb  altres 
eleccions passades.

Nosaltres, vam realitzar una entrevista a la majoria 
de  professorat  i  personal  no  docent  per  saber 
l'opinió  que  tenen  sobre  aquesta  abstenció  i  el 
resultat  que  s'ha  obtingut  en  les  eleccions. 
Aquestes són les preguntes que vam realitzar:

– Què opines sobre l'abstenció que hi ha hagut en 
les darreres eleccions?

–
– Com interpretes l'arribada d'un nou partit en el 

mapa polític català?
–
– Quina interpretació en fas del nou govern català 

que s'està formant?
–

Sobre el tema de l'abstenció podem concloure 
que els entrevistats creuen que s'ha donat per 
diverses raons: 

–
– Perquè  les  persones  cada  cop  estan  més 

allunyades  de  la  política  a  causa  perquè  els 
polítics, sovint, no compleixen moltes coses del 
que diuen. 

–
– Una altra causa és perquè moltes vegades quan 

es  vota,  no  surt  el  candidat  que un  ha  triat. 
Aquest fet causa un desencís i una desgana que 
fa que en una altra consulta no es vagi  a votar.

–
A la pregunta de “com interpreten l'arribada d'un 
nou partit polític “ hi ha ,també, diverses opinions:

– La  majoria  dels  entrevistats  pensen  que 
l'arribada d'un nou partit polític està bé perquè 
així  hi  ha   més  opcions  per  votar,  però  que 
aquest exactament ( Ciutadans ) és incoherent i 
ambigu.

Sobre el govern que s'està formant ens diuen:

– Que pot sobtar que el partit que ha obtingut la 
majoria dels vots no pugui governar, perquè no 
obté  la  majoria  absoluta,  en  canvi  els  tres 
partits  que  individualment  van  obtenir  menys 
vots  que  CIU,  el  fer  coalició  sumen  majoria 
absoluta, i per tant poden formar govern. La llei 
o permet, i per tant s'han de respectar les regles 
del joc i la democràcia. 


