
57 ELECCIONS GENERALS A LES COVES
Per un altre costat i sense tindre res a vore amb els 
partits polítics, els treballadors de la fàbrica de L. M. 
Glasfiber, van fer patent la  preocupació per la seua 
situació laboral en plena campanya electoral. Es van 
escampar pel poble unes octavilles on es culpava a 
l’equip de govern de l’Ajuntament de la possible marxa 
de la multinacional de pales eòliques del nostre terme. 
També es va col·locar una pancarta a l’avinguda 
Catalunya, un dimecres dia de mercat i es va convocar 
una concentració dels treballadors de la fàbrica a 
la plaça de Cervantes on es va llegir un manifest en 
defensa dels seus llocs de treball. Una posterior reunió 
amb l’alcalde i el seu equip de govern i una carta de 
la pròpia empresa on assegurava el manteniment dels 
llocs de treball van tranquil·litzar els ànims.

Pel que fa a la jornada electoral, normalitat absoluta i 
com ja és habitual una alta participació ciutadana, que 
una vegada més superava el 85% del cens electoral. 
A més de l’alta participació cal comentar l’escàs 
percentatge de vots nuls i en blanc. Sembla que a més 
d’anar molta gent a votar, tothom té clar el que vol. 
Al final de l’escrutini victòria incontestable del PSPV-
PSOE per un marge de 172 vots. Correcció absoluta 
per part de tots els que van intervindre en les taules 
electorals i esta vegada, al final del dia, la festa estava 
al carrer Tarragona.

A continuació les taules amb els resultats i alguna 
gràfica explicativa de l’evolució del vot en les darreres 
convocatòries electorals.
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COMPARATIVA RESULTATS ELECCIONS GENERALS

PP

PSPV-PSOE

Partit Vots % Vots  MESA U MESA A MESA B
PSOE 709 55,18% 309 191 209
PP 537 41,79% 230 153 154
EUPV-IR 16 1,25% 8 4 4
BLOC-IdPV-EV-EE 7 0,54% 5 2
UPyD 5 0,39% 2 3
ESQUERRA - PV 3 0,23% 3
PACMA 2 0,16% 1 1
PCPE 1 0,08% 1
EV-LV 1 0,08% 1
PLRV 1 0,08% 1
E-2000 1 0,08% 1

1283 560 349 374

TOTALS MESA U MESA A MESA B
CENS ELECTORAL 1.514 659 409 446
ABSTENCIÓ 221 94 58 69
VOTANTS 1.293 565 351 377
NULS 8 4 2 2
BLANCS 2 1 0 1
CANDIDATURES 1.283 560 349 374


