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El socialisme es refà a Terrassa i
torna a ser la força més votada a la
tercera ciutat de Catalunya
La segona força és ERC seguida de Junts i Vox, que supera Cs que va guanyar
a les eleccions del 2017

Carpa del PSC Terrassa durant la campanya electoral. | Cedida

Terrassa torna a ser socialista. Amb gairebé el 100% escrutat, la tercera ciutat de Catalunya en
nombre d'habitants ha tornat a votar pel PSC com havia sigut habitual. L'efecte Illa ha convençut a
gairebé 20.000 terrassencs (26%) per fer que el Parlament de Catalunya tingui una força
representativa i la regidora Eva Candela, seria diputada. El segon partit més votat a Terrassa ha
estat l'ERC de Pere Aragonès, amb gairebé 16.000 vots (21%) seguit de Junts per Catalunya. El
partit de Laura Borràs ha aconseguit uns 13.000 vots, el (16%).
[eleccionscat2021]MUN08279[/eleccionscat2021]
Les dades de participació han estat molt més baixes que fa quatre anys i per tant, en nombre de
vots, bona part han baixat. (https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/77142/participacioterrassa-cau-mes-30-punts) De fet, al tancament dels col·legis, han votat un 44% dels electors,
30 punts menys que a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya.
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Les forces independentistes (ERC, Junts, CUP i PDECat) han mobilitzat més de 34.000
terrassencs. Després de la victòria de Cs ara fa quatre anys, els del partit taronja ha baixat fins a
la sisena força a la ciutat amb un dels pitjors resultats dels últims temps amb gairebé 5.000 vots
dels més de 37.000 que van aconseguir l'any 2017.
Seguint la tendència a la resta de Catalunya, Vox ha estat la quarta força amb més vots a la
ciutat. L'ultradreta ha aconseguit arreplegar 7.000 vots. Per la seva banda els Comuns s'han
quedat amb la cinquena posició amb 5.700 vots.
[noticia]77138[/noticia]
La desfeta de Cs dona pas a Vox
A les últimes eleccions catalanes, el 21 de desembre de 2017, amb el record de l'1 d'octubre
ben present i els exiliats i presos passant les primeres setmanes lluny de casa, Ciutadans
liderava el bloc constitucionalista i guanyava els comicis, mentre que ERC i Junts per Catalunya
es disputaven encapçalar el sobiranista. Consulta els resultats generals.
(https://www.naciodigital.cat/eleccions2017)
Aquesta mateixa situació es reflectia a Terrassa: la formació taronja aconseguia 37.507 vots, un
29,81% del total, seguida d'ERC, amb 25.219 butlletes (20,04%. En tercera posició s'hi trobava
Junts per Catalunya, amb el 16.59% dels sufragis (20.881 vots). En quarta posició hi quedava el
partit que ha guanyat en aquesta ocasió, el PSC, que aleshores tenia l'alcaldia a la ciutat: 18.789
persones van apostar pel projecte de Miquel Iceta. Ara, els vots dels taronges s'han traspassat a
Vox que ha aconseguit ser la quarta força.
Per sota dels 15.000 vots i del 10% dels sufragis totals s'hi trobaven En Comú Podem (11.395
vots, 9,06%), la CUP (4.802 vots, 3,82%), PP (4.716 vots, 3,75%) i el PACMA, que en aquests
comicis no s'ha presentat, amb 1.458 vots, un 1,165 del total. Aleshores van votar 126.276
egarencs, el que suposa un 81, 99% dels electors. Consulta aquí el gràfic dels resultats de les
eleccions del 21 de desembre de 2017 a Terrassa.
(https://www.naciodigital.cat/eleccions2017/municipi/08279)
[eleccionscat2021]CA09[/eleccionscat2021]
[plantillaeleccions]
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