
La desafecció es vesteix de blanc 
EVOLUCIÓ · El vot en blanc a Catalunya es dispara i passa d'11.657 el 

2004 a 57.457 el 2009 

INSATISFACCIÓ · Els catalans, els més contestataris de bon tros a l'Estat 

LÍDERS · Lleida i Girona encapçalen el rànquing amb un 3,9% i un 3,6%, 

respectivament 
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No s'equivocaven les dades fetes públiques pel Centre d'Estudis d'Opinió 

(CEO) de la Generalitat la vigília de les eleccions europees sobre la 

insatisfacció política dels catalans. L'estudi, corresponent al segon 

trimestre de l'any, revelava que un 86,7% dels ciutadans estaven 

conjunturalment insatisfets amb la política, i un 75% , de manera 

estructural o crònica, el rècord absolut des que el CEO va iniciar la sèrie 

el mes de juny del 2005. 

 

Les eleccions europees del 7 de juny així ho avalen. I no només pel 

62,4% d'abstenció que es va produir, que únicament van superar Ceuta i 

les Illes Balears. Pel que fa al vot en blanc, Catalunya, amb un 2,94% del 

total dels sufragis emesos, dos punts i mig per sobre dels registrats el 

2004, encapçala de bon tros la llista de territoris de l'Estat. Aragó és el 

segon amb més paperetes en blanc i no arriba ni al 2%. L'evolució 

d'aquest vot al Principat és significativa. Si als comicis al Parlament 

Europeu del 2004 uns 12.000 ciutadans van votar en blanc, cinc anys 

més tard la xifra s'ha multiplicat per cinc i ara freguen els 60.000. Tenint 

en compte el còmput global de paperetes en blanc arreu de l'Estat 



(220.179), Catalunya n'aporta un gens menyspreable 26%, més d'una 

quarta part del total. 

 

No hi ha cap província espanyola que superi el vot en blanc de cap de les 

quatre demarcacions catalanes. La de Lleida és la que té un percentatge 

més alt de vots en blanc de tot l'Estat, amb un 3,95% dels vots, quan el 

2004 va ser tan sols un 0,61%. Si aquell any unes 800 persones es van 

decantar per no votar cap partit, a les eleccions d'aquest mes de juny ho 

van fer unes 4.300 persones. 

 

Girona ocupa el segon lloc, amb un 3,69%, tres punts més que als 

comicis del 2004 i amb una xifra d'insatisfets que s'ha multiplicat per 

sis. A Barcelona, més de 40.000 persones van expressar a les urnes el 

seu descontentament votant en blanc, mentre que el 2004 únicament 

ho van fer 8.500 persones. Només Madrid s'hi acosta amb 26.477 vots, 

tot i que el percentatge és d'un 1,17% mentre que a Barcelona és d'un 

2,80. A la demarcació de Tarragona el percentatge se situa vuit dècimes 

per sota de les comarques barcelonines, amb uns 5.300 tarragonins que 

van votar en blanc. 

 


