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A L’ÚLTIM
BARÒMETRE
ES VEIA
MONTILLA
PREPARAT I
INTEL.LIGENT

CIU TREIA
6 PUNTS
D’AVANTATGE
AL PSC EN
INTENCIÓ
DE VOT

Els votants
atorgaven a
Artur Mas el
35% de suport
la setmana
passada i José
Montilla obtenia
el 28,9% de la
intenció de vot.

LA CONSULTA
DE L’ESTATUT
VA PASSAR
FACTURA A
LA DIRECCIÓ
D’ESQUERRA

Dos de cada tres
votants d’ERC
censuraven al
Baròmetre del 2
de juliol el no a
l’Estatut, i el
53% preferia
Joan Puigcercós
a Carod-Rovira.

Davant
d’aquests
aspectes
positius, el
42,4% dels
catalans veien el
primer secretari
del PSC poc
comunicador.
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DIVENDRES
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Si ETA deixa les armes, estaria més aviat d’acord
o més aviat en desacord que...
Els presos d’ETA puguin complir
la seva pena en presons del País Basc

D’acord

CiUPSOE ERCPP IU(EN %)

RECORD DE VOT A LES LEGISLATIVES DEL 2004

PNB

70,5 42,7 69,0 76,9 90,9 85,7

En desacord 21,2 27,6 23,1 9,1 14,3

D’acord

GALAND MADCAT P.VAL(EN %)

PER ÀMBIT GEOGRÀFIC

PB

En desacord 36,0 22,2 32,0 17,6 28,4 17,0

Abril 2006

64,8

7,7

Juliol 2006

MÉS AVIAT
D’ACORD

MÉS AVIAT EN
DESACORD

RESTA

27,5

61,7

8,5

29,8

XIFRES EN
PERCENTATGE

47,7

D’acord

CiUPSOE ERCPP IU(EN %)

RECORD DE VOT A LES LEGISLATIVES DEL 2004

PNB

58,3 35,6 72,4 61,5 90,9 85,7

En desacord 28,5 20,7 30,8 -- 14,3

D’acord

GALAND MADCAT P.VAL(EN %)

PER ÀMBIT GEOGRÀFIC

PB

39,5 55,1 45,6 50,0 46,3 69,8

En desacord 31,0 44,7 30,9 47,0 20,8

Abril 2006

44,3

12,0

Juliol 2006

43,9
48,3

12,0

39,7

Batasuna sigui legalitzada

MÉS AVIAT
D’ACORD

MÉS AVIAT EN
DESACORD

RESTAXIFRES EN
PERCENTATGE

56,1

Es reconegui el dret
d’autodeterminació del País Basc

D’acord

CiUPSOE ERCPP IU(EN %)

RECORD DE VOT A LES LEGISLATIVES DEL 2004

PNB

39,8 18,4 51,7 53,8 100 71,4

En desacord 46,6 34,5 46,3 28,6

D’acord

GALAND MADCAT P.VAL(EN %)

PER ÀMBIT GEOGRÀFIC

PB

32,6 35,9 27,9 26,9 56,6

En desacord 41,8 30,2

Abril 2006

29,1

13,7

Juliol 2006

MÉS AVIAT
D’ACORD

MÉS AVIAT EN
DESACORD

RESTA

57,2

32,7

12,8

54,5

XIFRES EN
PERCENTATGE

72,4

Hi hagi mesures de gràcia que redueixin
les condemnes dels presos d’ETA

D’acord

CiUPSOE ERCPP IU(EN %)

RECORD DE VOT A LES LEGISLATIVES DEL 2004

PNB

17,3 8,8 24,1 15,4 45,5 28,6

En desacord 74,6 58,6 69,2 36,4 57,1

D’acord

GALAND MADCAT P.VAL(EN %)

PER ÀMBIT GEOGRÀFIC

PB

14,0 16,5 14,6 17,6 9,7 37,7

En desacord

Abril 2006

15,3
7,2

Juliol 2006

MÉS AVIAT
D’ACORD

MÉS AVIAT EN
DESACORD

RESTA

77,5

14,8
7,7

77,5

XIFRES EN
PERCENTATGE

86,2

55,2 72,8 58,3 73,5 61,9 77,4

43,6

54,7 53,4 58,8 59,0

44,9

82,6 82,5 72,1 79,9 54,770,9

Sondeig: GESOP EL PERIÓDICO

Ve de la pàgina anterior

Augmenten les persones
que desconfien que la
treva sigui definitiva

un 54,5% en contra, uns percentat-
ges molt similars als que es donaven
al Baròmetre de Primavera).

La possibilitat de concedir mesu-
res de gràcia que permetin reduir
les condemnes dels presos etarres si
la banda deixa les armes és el que
més oposició genera: el 77,5% s’hi
oposa.

ACOSTAMENT DE PRESOS / D’acord
amb un acostament de presos, s’hi
mostren de manera majoritària gai-
rebé tots els segments estudiats, i
creix singularment entre bascos, ca-
talans i gallecs. Per electorats, la ma-
joria dels votants del PP hi estan en
desacord, tot i que un 42,7% es mos-
tren a favor. Un 70,5% dels electors
del PSOE hi estan d’acord.

Són contraris a legalitzar Batasu-
na els més joves, les dones, els que es
consideren de dretes i els votants del
PP. Set de cada 10 enquestats bascos
estan d’acord que es legalitzi, com
també sis de cada 10 votants del
PSOE. El percentatge més favorable
es registra entre els votants d’ERC (el
90,9%), superior fins i tot als del PNB
(el 85,7%).

És molt generalitzat, amb tot, el
desacord respecte que es pugui re-
conèixer el dret a l’autodetermina-
ció d’Euskadi i que es puguin conce-
dir mesures de gràcia als presos etar-
res per reduir les condemnes. Estan
a favor de la primera mesura cata-
lans i bascos (el 44,9% i el 56,6%, res-
pectivament), però fins i tot a Euska-
di són majoria (el 54,7% enfront del
37,7%) els que rebutgen la reducció
de condemnes. A Catalunya, aquest
rebuig arriba al 70,9% de les respos-
tes; a Andalusia, al 82,6%; a les dues
Castelles, al 82,7%, i al País Valencià,
al 82,5%.

EL REBUIG / Per electorats, la majoria
dels votants del PSOE i la immensa
majoria dels del PP rebutgen el dret
d’autodeterminació –els votants
d’IU, el PNB, CiU i ERC l’aproven–,
tot i que quatre de cada 10 electors
socialistes estan a favor que es reco-
negui. Només a l’electorat d’Esquer-
ra es detecta una majoria, encara
que relativa (el 45,5%), a favor de les
mesures de gràcia.H

Directora del Gabinet
d’Estudis Socials
i Opinió Pública
(GESOP)

ÀNGELS PONT
DOMÈNECH

ELS DEURES
PENDENTS
DEL PSOE

APUNT

L’enquesta que publica avui EL
PERIÓDICO s’ha realitzat després
que el president espanyol va
anunciar el començament de les
converses amb ETA. Els resultats
indiquen que Zapatero i el seu
Govern compten amb el favor de
la majoria de ciutadans per por-
tar a terme les negociacions. És
una mostra de l’esperança que
els espanyols han posat en aquest
procés, tot i que continua predo-
minant una certa desconfiança
respecte a l’èxit final del camí en-
gegat.

De fet, a l’escenari polític pre-
domina un clima de forta polarit-
zació entre el PP i el PSOE. Els pri-
mers aconsegueixen mantenir co-
hesionat i tens el seu electorat,
que el segueix gairebé unànime-
ment en la seva línia d’acció: es
mostren molt crítics amb el Go-
vern, amb la situació política,
amb la política antiterrorista i, es-
pecialment, amb el model d’Es-
tat. Aquest últim tema és el que
ha contribuït a l’augment de la
crispació política al nostre país,
amb especial contundència i acri-
tud durant el debat de l’Estatut
català. La sèrie d’enquestes tri-
mestrals que realitzem marquen
l’inici de l’agitació política just
en aquest moment.

Si ara es fessin eleccions, els so-
cialistes tornarien a guanyar el
PP per una diferència de 4 punts.
Si vol ampliar aquest marge, el
PSOE ha d’aconseguir rebaixar la
tensió actual i desmobilitzar la
part moderada del PP que es pu-
gui sentir desbordada per un dis-
curs tan agressiu com recurrent.
És també força important que el
PSOE i Zapatero reforcin la con-
fiança de què disposen en alguns
dels seus feus, on el debat territo-
rial ha contrariat una part dels
seus votants habituals. Però enca-
ra queda prou temps per compro-
var com el calendari dels estatuts
i, sobretot, el de la pau incideixen
en l’opinió i les expectatives elec-
torals.H

Demà, segona part del Baròmetre:
la ressaca de l’Estatut al conjunt
d’Espanya


