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Quasi sempre les eleccions generals desperten, a 
nivell del municipi, menys passions que les locals, 
tant pel que fa als electors com als partits polítics que 
hi participen, només cal recordar tot l’enrenou de les 
darreres eleccions locals.
Però tot i això, estes eleccions generals segurament 
tenien unes connotacions especials per a les agrupa-
cions locals dels diferents partits polítics, tant el Partit 
Popular, com el PSPV-PSOE i, per què no, també per 
a l’agrupació d’electors que va guanyar les darreres 
eleccions locals, JNP.

Era la primera cita electoral des del 27 de maig de 
2007, data de la victòria de JNP i que li va donar 
l’alcaldia a esta agrupació d’electors. Alguns podien 
interpretar que, tot i ser d’àmbit estatal, el resultat 
cabria interpretar-lo com una mena de revàlida per 
aquesta agrupació d’electors.

 Pel que fa al Partit Popular caldria vore si la derrota 
de maig de 2007 es podia interpretar com una qüestió 
puntual, motivada per unes circumstàncies especials 
o si ara retornava al camí que li va dur a augmentar el 
seu nombre de  vots  fins a guanyar les seues prime-
res eleccions al nostre poble, les locals del 2003. 

Per al PSPV-PSOE, aquestes generals també podien 
ser una prova de foc. Tornava a unes eleccions des-

prés de no presentar candidatura a les locals i després 
de les tensions viscudes en aquesta formació política 
arran de la baixa del partit dels tres regidors que hi 
havia en l’anterior corporació municipal, motivada 
per la moció de censura presentada contra l’anterior 
alcalde, Miguel Zaragozá Muñoz.

Ficats a buscar diferències, caldria tindre en compte 
una altra a l’hora de valorar i comparar resultats, si 
esta comparació es feia amb els de les locals de 2007. 
En esta convocatòria electoral no hi participaven els 
ciutadans estrangers comunitaris. Com ja sabeu 
aquests veïns només tenen dret a vot en les eleccions 
locals i en les del Parlament Europeu. Per tant el 
resultat del 9 de març podria donar informació als 
partits polítics sobre la influència del vot immigrant en 
les darreres eleccions a l’alcaldia de les Coves.

Pel que fa a la resta, normalitat en la precampanya 
i campanya electoral, amb l’habitual propaganda 
electoral, cartells i pancartes, per cert més nombrosos 
els del Partit Popular que els del PSPV-PSOE, i bona 
assistència de públic als actes electorals.
Tot i esta normalitat democràtica, cal nomenar un 
parell de circumstàncies que en moments puntuals 
van crear un cert nerviosisme que afortunadament no 
va anar a més. 
D’una banda sembla que el PSPV-PSOE va mostrar 
preocupació pel vot per correu, si bé no va arribar a la 
crispació que hi va haver en les darreres eleccions locals.


