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Notícies

Eleccions autonòmiques

Aquest  passat  diumenge  25  de  novembre  s'han 
celebrat les  eleccions autonòmiques a Catalunya. El 
primer que hem de destacar és l'elevada participació 
un 66 % dels votants hi han anat,  aquesta xifra és 
11 punts més alta que la participació de les darreres 
eleccions.

A Lliçà hi ha hagut una victòria de CiU amb un 23% 
de tots els vots, amb 1676 votants. Tothom veia molt 
clara  la  victòria  de  Convergència  i  Unió  a  molts 
municipis de Catalunya. A Lliçà, però, ha estat més 
limitada.  El  PP  és  col·loca  en  segon  lloci  El  PSC 
aconsegueix 26 vots  menys que el PP.  Seguidament 
hi trobe ERC, una esquerra republicana que ha pujat 
ni més ni menys que 484 vots que l'any anterior i 
que  aguanta  en  el  quart  lloc.  A  continuació  C's 
(  ciutadans)  que té  un 10% de vots  del  municipi. 
Aquest  partit  està  molt  igualat  amb  ICV-EUiA, 
solament els separen nou vots. Els menys votats han 
estat PxC,  SI i CUP, encara que aquest últim partit 
ha  aconseguit  157 vots I SI n'ha perdut 50.Els vots 
en blanc ha tingut un 2% i els nuls un 1%. aquestes 
dades corresponen a :

vots en blanc: 112

vots nuls: 85

CiU és  el  partit  que  més  ha  baixat  respecte  l'any 
2010, ha perdut uns 377 vots!

El PP i el PSC han pujat però el PP amb una lleugera 
diferència. 

Ciutadans  ha estat  el  partit  que més ha  pujat  en 
aquestes eleccions: 511 vots. 

ERC, que ha estat el segon partit que més ha pujat, 
484 vots.

Els vots en blanc han baixat i els vots nuls han pujat.

                         2012 2010

Electors  11.095  10.826

 Vots emesos  7.350  5.905

 Participació 66% 55%

 Blancs 112 (2%) 174 (3%)

 Nuls 85 (1%) 19 (0%)

 CiU 1.676 (23%) 2.053 (35%)

 PP 1.193 (16%) 935 (16%)

 PSC 1.167 (16%) 1.086 (18%)

 ERC 925 (13%) 441 (7%)

 C´s 764 (10%) 253 (4%)

 ICV-EUiA 755 (10%) 417 (7%)

 PxC 213 (3%) 206 (3%)

 CUP 157 (2%) 0 (0%)

 SI 77 (1%) 127 (2%)

 Altres 226 (3%) 194 (3%)
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