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Terrassa registra la participació més
baixa en unes eleccions al
Parlament
Cal remuntar-se al 1992 per trobar una xifra de participació semblant

Eleccions catalanes a la Sala Muncunill de Terrassa. | Aj. Sant Cugat

Era una de les amenaces en aquesta cita amb les urnes: l'abstenció. I s'ha confirmat a Terrassa,
amb un 50,59% de participació (78.069 electors). Quan encara no s'ha arribat al 100% dels vots
escrutats, la ciutat hauria tingut el pitjor registre en uns comicis al Parlament de Catalunya des de
la recuperació de la democràcia, segons les dades que recull l'Idescat.
(https://www.idescat.cat/pub/?id=elepc&n=389&geo=mun:082798)
[noticia]77129[/noticia]
De fet, és la tercera vegada que se situa, de forma lleu, per sobre del 50%, així que pràcticament
han estat més els que han optat per no dipositar la papereta que els que sí ho han fet. La xifra
d'aquest 2021 és gairebé la mateixa que la registrada l'any 1992, amb el 51% de participació.
La participació ha caigut més de 30 punts a Terrassa. Durant tot el dia les dades d'afluència de
ciutadans ha estat per sota de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya,
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/77138/venim-votar-perque-es-toca)
celebrades el passat 21 de desembre del 2017. ?Al tancament dels col.legis, les dades de les
quals disposa l'Ajuntament apunten a una participació del 47,21% a Terrassa. A les darreres
eleccions al Parlament, al 2017, la participació va ser del 80,57%.
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A les 12 hores s'ha situat en el 13,95%. A aquesta mateixa hora, en anteriors comicis, era del
29,94% el 2017 i del 21,82%, el 2015. A les 13 h ja havia votat un 21,31% dels electors mentre
que quatre anys abans, la xifra arribava al 33,04%. Hores més tard, a les 18 h, la xifra s'ha situat
en el 44,02%, un cop transmeses les dades de totes les meses dels col·legis. L'any 2017, a la
mateixa hora, era del 66,87%.
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