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Editorial

Eleccions  municipals  2011  a 
Lliçà d'Amunt

 
Aquí teniu els resultats  de les eleccions municipals 
del 2007 que ens permetran veure quina ha estat 
l'evolució. 

Electors; 10369
Vots emesos: 5687
Participació: 54,92 %
Vots blancs: 125
Vots nuls: 34

Partits Vots % Regidors

ERC-AM 2011 35,36 6

PSC-PM 1265 22,24 4

CiU 1242 21,84 4

PP 629 11,06 2

ICV-EUIA 381 6,7 1

Podem veure que el 2007 s'hi van 6 partits i van ser 
els que es van repartir els vots, malgrat que  quasi 
un 45% de la població no va anar a votar.

Malgrat haver guanyat ERC, l'alcaldia va quedar per 
al PSC que junt amb el PP va obtenir la majoria que 
li feia falta.  

Veiem ara que ha passat aquest 2011:

Electors; 10.913
Vots emesos: 5818
Participació: 53 %
Vots blancs: 188
Vots nuls: 98

Partits Vots % Regidors

PSC-PM 1529 26 6

ERC-AM 1514 26 5

PP 867 15 3

CiU 656 11 2

ICV-EUIA-EPM 436 7 1

PxC 199 3 0

Ciutadans 189 3 0

SI 142 2 0

En aquestes eleccions  s'han presentat nous partits, 
per  tant  els  vots  han  quedat  més  repartits.  La 
participació ha baixat una mica més encara.

El partir de l'alcalde que hem tingut durant quatre 
anys  (PSC)  aquest  cop  ha  guanyat  a  ERC,  però 
només per quinze vots. 

El PSC assegurarà l'alcaldia  si pacta amb el PP com 
va fer amb les passades eleccions. Veiem que CiU 
ha perdut quasi la meitat dels vots, el PP ha pujat 
quasi un 50 %, Ciutadans i SI era el primer cop que 
es presentaven i han obtingut un pessiguet de vots, 
malgrat no tenir cap regidor.

Els nostres alumnes diuen:
En  la  seva   opinió   creuen  que  hi  ha  moltes 
persones que volen ser alcalde/alcaldessa. Tots 
ells esperem que els votem, per això durant les 
eleccions hi ha moltes promeses electorals.

Els cartells que posen pels carrers, les fotos i tot 
això  també  compta.  N´hi  ha  que  van  amb 
corbata  i  uns  altres  que  van  amb  camisa.  La 
imatge compta molt de com és la persona.

El que els queda clar és que cal algú que sigui 
capaç  de  governar  tot  controlant  els  carrers, 

l'incivisme.  Cal organitzar els serveis i atendre 
als ciutadans. 

Però és curiós que molts dels nostres alumnes es 
mostren escèptics davant la política, creuen que 
hi  ha  moltes  promeses  que  més  tard  no  es 
compleixen.  La gent que els cal ajuts no sempre 
els reben.

Però la veritat és que tots ells necessiten creure 
perquè  el  futur  estarà  a  les  seves  mans  i 
possiblement seran ells els que hauran d'arreglar 
allò que creuen que no està bé.


