
Compromís t’explica els resultats 

A Xàtiva 
Hem passat de 361 vots en 2008 a 

998 vots en 2011, el millor resul-

tat en unes generals. 

És un increment del 276% 

Un resultat espectacular en unes elecci-

ons marcades sempre pel bipartidisme, i 

en les que els grans partits ens volen dei-

xar de costat. 

Les xativines i els xativins hem contribuït 

a posar un diputat valencianista en Ma-

drid, que defensarà els nostres interessos 

i el País Valencià. 

Els dos partits grans perden vots. 

El PP perd 200 vots respecte a 2008. 

El PSOE perd 2775 vots respecte 2008. 

Al País Valencià 
Hem passat de 29 760 vots en 

2008 a 125 150 vots en 2011, el 

millor resultat en unes generals. 

Els dos partits grans perden vots. 

El PP perd 27 328 vots respecte a 2008. 

El PSOE perd 428 723 vots respecte 2008. 

Conclusió: El PP ha guanyat les eleccions 

a Espanya però no pel País Valencià on 

només puja un diputat per Alacant degut 

a la llei d’Hondt, perquè perd vots. 

Un sistema electoral injust 

A Compromís un diputat ens ha 

costat 125 150 vots, perquè hem per-

dut els vots d’Alacant i Castelló, per la llei 

d’Hondt i perquè a València és més car un 

diputat que a altres llocs. 

Al PP cada diputat li ha costat 58230 vots, 

al PSOE, 63398, i a CiU 63391. 

Però el nostre diputat treballarà, com ja 

fan a les Corts Valencianes, molt més del 

que treballen la resta dels diputats esco-

llits al País Valencià. Treballarà a Madrid i 

al País Valencià, escoltant les necessitats 

de les valencianes i els valencians i posa-

rà sempre per davant els seus interessos. 

No haurà de respondre a ningú de Madrid, 

Novembre 2011 - Número 6 

Butlleta d’informació digital editada pels Col·lectius del Bloc-

Compromís i  Bloc Jove de Xàtiva. 


