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CiU guanya i ERC és la força que més puja

Dilluns 17 de novembre de 2003
Per setena vegada consecutiva, Convergència i Unió ha guanyat les eleccions al
Parlament de Catalunya. Els resultats localitzats a la nostra vila han donat la victòria
novament a la federació nacionalista, amb 3.422 vots, un 35,39 per cent dels vots. A
Castellar, CiU va avantatjar en gairebé set punts, la segona força política més
votada, el Partit dels Socialistes de Catalunya, que va assolir 2.772 vots, el que
equival a un 28,67 per cent. Amb tot, les dues formacions polítiques majoritàries
han experimentat un retrocés: 9 punts, els nacionalistes i 4, els socialistes. Un
descens que ha afavorit ERC. Els republicans han doblat vots (passen de 958 a
1.861) i amb un 19,25 per cent dels vots han aconseguit els millors resultats dels
darrers 25 anys en uns comicis al municipi. Les eleccions també han confirmat
l'ascens a Castellar del PP i IC-V-EuiA. Els populars s'han situat amb un 7,56 per
cent (731 vots) dos punts per damunt respecte el 1999. Iniciativa per Catalunya-
Verds i Esquerra Unida i Alternativa ha guanyat quatre punts, arribant al 6.93 per
cent (670 vots). La coalició ecosocialista ha estat després dels republicans, la segona
formació que ha incrementat més el seu percentatge de vots. Territorialment, els
socialistes s'han imposat en quatre seccions, totes situades a l'Eixample vell i nou,
mentre que els nacionalistes ho han fet en vuit, situades al nucli antic, part de
l'Eixample vell i nou i les urbanitzacions. La participació definitiva en aquestes
eleccions a Castellar del Vallès va arribar al 64,59 per cent, un percentatge
lleugerament superior que al conjunt de Catalunya, on es va arribar al 63,39 per
cent. Dels 14.999 electors castellarencs i castellarenques inscrits al cens, un total de
9.688 van acudir a les urnes per exercir el dret a vot. El nivell de participació a la
nostra vila supera en tres punts l'índex dels darrers comicis autonòmics a la nostra
vila, celebrats l'octubre de 1999.
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