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MAPES ERC tenyeix de groc el
Ripollès i Catalunya
Consulta quina és la primera força de cada població i la implantació territorial dels
quatre partits més votats
ERC ha aconseguit guanyar les eleccions, a Catalunya
(https://www.naciodigital.cat/noticia/178597/erc/imposa/catalunya) , però ho ha fet, a més, amb
una implantació territorial molt àmplia. Els republicans hanestat la primera força a 747 municipis,
seguits per JxCat, que s'han imposat a 107 localitats i el PSC, a 90. Finalment, Cs ha aconseguit
guanyar en dos municipis, Vilamalla (Alt Empordà) i Arres (Vall d'Aran), i el PP, només a Bausen
(Vall d'Aran) -però empatat amb els republicans-.

A nivell comarcal, ERC ha aconseguit ser la primera força a 35 demarcacions. Tan sols el PSC ha
pogut guanyar en algunes, en concret, a set, les costaneres entre Barcelona i Tarragona, a més
del Vallès Occidental i la Vall d'Aran. JxCat no ha estat el partit més votat a cap comarca,
malgrat que normalment aconseguia ser-ho a moltes.
Al Ripollès, ERC s'ha imposat per primer cop a unes eleccions generals
(https://www.naciodigital.cat/elripolles/eleccionscongres2019/municipi/17036) . Els republicans
han guanyat a tots els municipis menys a Vallfogona, Setcases i Campelles, i han obtingut un
35% dels vots, per un 26% de Junts per Catalunya que s'ha imposat en aquestes tres poblacions.
El tercer lloc l'ha ocupat el PSC, amb el 15% dels vots, i En Comú Podem s'ha situat en quarta
posició, amb el 8% dels sufragis. La dreta unionista ha tingut poca incidència, amb un 5% dels
vots per a Cs, el 35 per al PP i un sorprenent 2% a Vox. El Front Popular ha tingut un 4%.
Com al conjunt del país, la participació al Ripollès ha estat molt alta: un 79% i més de 15.300 vots.

La implantació territorial dels quatre partits més votats (ERC, PSC, En Comú Podem i JxCat és
la següent):

[eleccionsesp2019]MUN17147[/eleccionsesp2019]
[eleccionsesp2019]MUN17167[/eleccionsesp2019]
[eleccionsesp2019]MUN17036[/eleccionsesp2019]
[eleccionsesp2019]MUN17039[/eleccionsesp2019]
[eleccionsesp2019]MUN17145[/eleccionsesp2019]
[eleccionsesp2019]CA09[/eleccionsesp2019]
[eleccionsesp2019]ES[/eleccionsesp2019]
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