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Manresa és avui més convergent i
Esquerra triplica els vots del 2010
NOTÃ•CIA. 36.211 manresans han dipositat el seu vot aquest diumenge. CiU ha estat la forÃ§a
mÃ©s votada, amb gairebÃ© 10.000 vots mÃ©s que la segona forÃ§a, ERC. Per darrere, amb nomÃ©s
3.812 vots, el PSC. Manresa, doncs, s'ha expressat majoritÃ riament a favor de forces que
defensen l'estat propi i no ha secundat les que proposaven el federalisme. Els resultats de cada
barri, a l'interior.
14 barris convergents per 4 de socialistes. Font: Ajuntament de Manresa

Dades electorals de cada barri de Manresa (cliqueu per veure-les)
A Catalunya CiU ha perdut, en global, gairebé 100.000 vots i 12 escons. A Manresa, la federació
convergent, defensant l'estat propi al programa, ha obtingut més vots que fa dos anys. 15.028
manresans, el 41,84% dels 35.956 vots vàlids, han votat CiU, 197 més que el 2010 (14.835).
Convergència revalidà l'hegemonia essent la formació guanyadora en 14 dels 18 barris de la ciutat.
Només Sant Pau, el Pare Ignasi Puig, la Balconada i la Font dels Capellans han votat com a
primera força el PSC, que, així i tot, cau dels 4.526 vots del 2010 als 3.812 d'enguany.
ERC, segona força manresana
Esquerra, per la seva banda, tot i no resultar guanyadora en cap barri, ha arrabassat als
socialistes la segona posició electoral a Manresa. Si fa dos anys als republicans només els
votaren 2.607 manresans, ahir foren 6.023, gairebé el triple. Així, el 16,75% dels vots anaran cap
a ERC. Una girada manresana que consolida l'aposta per Convergència i el desencant
progressiu respecte de les tesis del PSC.

Gràfic de barres dels resultats electorals del 25N a Manresa. Font: Ajuntament de Manresa

ICV no qualla al municipi, sí en eleccions més grans
La quarta força manresana del 25N ha estat el PP, amb 3.291 vots, més de 800 vots per sobre
d'ICV-EUiA, la cinquena força. Darrere, les CUP, amb 1.504 vots, gairebé 500 menys que a les
municipals del maig passat, una dada que caldria analitzar.
Fenomen Ciutadans
No gaire lluny de les CUP queden els 1.422 vots que ha rebut Ciutadans a la ciutat. El fenomen
Albert Rivera també ha arribat a la capital del Bages, superant en vots partits com Plataforma
per Catalunya o Solidaritat.
PxC no té força nacional
Tot i que en les eleccions del 2010 Plataforma va estar a punt d'entrar al Parlament, aquesta
vegada ni s'hi ha acostat. 735 vots a Manresa. Més de 800 menys que la CUP. I més de 1.600
vots menys que PxC va obtenir en les municipals del maig passat. El 2010 PxC va treure 1.318
vots a Manresa.
Solidaritat s'ensorra
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655 vots per Solidaritat. No arriba al 2% dels vots. L'han superada la suma dels vots en blanc i
els nuls, 482 i 255, respectivament.
1.964 vots en terra de ningú
El 5,4% dels vots dels manresans ha nodrit formacions que no han entrat al Parlament. Les
majors bosses de vots perduts són, òbviament, els 735 a PxC i els 655 de SI. En aquesta mena
d'arc extraparlamentari, darrere de PxC i SI ve el Partit Animalista de Catalunya (PACMA), amb
153 vots. Els Escons en Blanc han recollit el suport de 138 manresans. Xifres rodones ha fet el
Partit Pirata: 100 vots. Ja més marginals trobem Via Democràtica, amb 64 vots; Farts.org, amb
60; UPyD, de Rosa Díez, amb 47 suports, i la Unificación Comunista de España, amb 12 vots.

Comparativa dels vots de cada partit des de les autonòmiques del 2010. Font: Ajuntament de Manresa

I el Bages?
A Manresa ha participat el 69,34% de ciutadans, mentre que el Bages ho ha fet en conjunt un
punt per sobre: el 70,2% dels ciutadans amb dret a vot. La foto comarcal és la mateixa que a la
ciutat, però en percentatges diferents:
CIU: 37.689 (40,26%)
ERC: 16.577 (17,71%)
PSC: 10.815 (11,55%)
PPC: 7.807 (8,34%)
ICV-EUiA: 6.421 (6,86%)
CUP: 3.987 (4,25%)
Ciutadans: 3.668 (3,91%)
PxC: 2.091 (2,23%)
SI: 1.689 (1,8%)
Altres: 1506 (1,56%)
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