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MAPA Aquesta va ser la força
territorial de CiU el 2015
L'extinta federació nacionalista va aconseguir 2.087 vots al Solsonès, amb un
percentatge de vot mitjà del 31,5%
Nota sobre el mapa: Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo
de NacióDigital. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, els vots rebuts per CiU i el
percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.

Consulta aquí tots els mapes interactius de les municipals del 2015
(https://www.naciodigital.cat/grans/temes/1226/mapes/implantacio/territorial/dels/partits/eleccions/
municipals/2015)

El mapa de vot de CiU del 2015 va ser molt clar, ja que va aconseguir el millors registres de vot a
les comarques de Ponent i de Girona. En canvi, la ja extinta federació nacionalista va aconseguir
pitjors resultats a l'àrea metropolitana de Barcelona i, en menor mesura, a la de Tarragona. A la
Vall d'Aran, s'hi computa el resultat del llavors partit germà, la CDA.
Vot mitjà de CiU (allà on es va presentar): 42,1%
Municipis on es va presentar (i almenys va rebre un vot): 859
Municipis de més de 1.000 habitants amb major percentatge de vot: la Vall de Bianya
(92,4%), Montferrer i Castellbò (89,7%), Vilamalla (89%), Besalú (86,7%) i Castellserà (83,4%).
Municipis de més de 5.000 habitants amb major percentatge de vot: Puigcerdà (68,9%),
Llagostera (64,5%), Riudoms (64,1%), Taradell (61%) i Matadepera (59,7%).
Municipis amb menor percentatge de vot: Badia del Vallès (1,9%), Mura (1,9%), Santa
Margarida de Montbui (2,6%), Pontils (3,6%) i Santa Coloma de Gramenet (3,6%).

Nota sobre el mapa: Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo
de NacióDigital. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, els vots rebuts per CiU i el
percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.
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