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Els socialistes recuperen el terreny
perdut amb els comuns
La participació s'ha disparat fins als 76,25%
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=meSs7R15D0Y
El PSC s'ha imposat a Rubí, i amb claredat, a les eleccions generals d'aquest diumenge. Els
socialistes han aconseguit el 28,3% dels vots, és a dir, 11.730 vots. L'única formació que ha
superat les 10.000 paperetes en aquests comicis. Per darrera han quedat En Comú Podem, el
vencedor en les dues anteriors cites, amb 8.328 suports (20,09%), ERC amb 7.525 (18,16%) i Cs
amb 5.998 (14,47%).
El salt des de la formació taronja fins a JxCat és considerable. La formació ha sumat 2.047
(4,94%). A una mica més d'un miler de vots s'ha quedat el PP, amb 1.921 (4,63%), que ha tingut
un frec a frec amb Vox. El partit ultradreta ha aconseguit 1.903 paperetes (4,59%). El PACMA i el
Front Republicà han assolit 880 (2,12%) i 714 (1,72%), respectivament.
Si destacat ha estat el triomf del PSC, també ho ha estat la participació
(https://www.rubitv.cat/noticia/1607/record/historic/participacio/rubi/eleccions/generals) . El
municipi ha marcat el tercer millor registre des de la instauració de la democràcia en uns comicis
estatals, amb un assistència a les urnes que s'ha disparat fins al 76,25%. Els vots nuls han estat
214 (0,51%) i els blancs 248 (0,6%).
Les anteriors eleccions
En la dues anteriors cites, celebrades el juny de 2016 i desembre de 2015, els resultats van ser
els mateixos En Comú Podem es va imposar per davant de PSC, Cs, PP, ERC, CDC (a finals
de 2015 el partit es va presentar sota el nom de Democràcia i Llibertat) i PACMA. Les xifres van
ser pràcticament calcades, amb lleus modificacions. Els comuns, per exemple, no van superar els
12.000 suports -de 12.023 van passar a 10.693-, també el partit taronja va rebaixar els números
de paperetes. De fet, va ser el que va experimentar la pèrdua més alta: 2,28 punts -del 16,18%
al 13,9%-.
Per contra, el PP va ser el que més va augmentar amb el mateix algoritme que Cs. Els populars
van créixer de l'11,11% al 13,39%. També van pujar els republicans, gairebé dos punts,
superant els 4.000 vots -4.173- i sent l'última força que ho feia i marcant així una clara diferència
amb CDC, que es quedava a les portes dels 2.000 -1.990-.
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