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El 29 d’agost passat ens en vam
anar a dormir amb la notícia que
Joan Clos deixava l’alcaldia de
Barcelona i que el seu lloc seria
ocupat per Jordi Hereu. Per ines-
perat, sembla que l’anunci va sor-
prendre tothom, propis i adversa-
ris, i des del mateix moment en
què es va fer públic van co-
mençar les especulacions pen-
sant en les properes eleccions
municipals.

L’enquesta que publica avui EL
PERIÓDICO DE CATALUNYA és
un primer tempteig de l’impacte
que el relleu a l’alcaldia ha tingut
sobre l’opinió pública barceloni-
na, amb la intenció de mesurar la
incidència d’aquests fets sobre
l’escenari (pre)electoral munici-
pal.

Òbviament, amb especial in-
terès per saber què passa amb els
protagonistes de la notícia (PSC/
Hereu) i els principals rivals (CiU/
Trias), sense deixar de banda els
efectes col.laterals que s’hagin po-
gut produir respecte a les altres
forces polítiques.

Doncs bé: la lectura de les da-
des és optimista per als socialistes
i poc engrescadora per als conver-
gents. CiU, encara que millora les
seves expectatives electorals, que-
da lluny d’una possible alternati-
va al govern actual, tant si suma
amb el PPC com si suma amb
ERC.

Per contra, el PSC sembla ha-
ver aturat la tendència a la baixa
que indicaven els baròmetres
municipals, i fins i tot millora
lleugerament els resultats, cosa
que li donaria opció a aconseguir
un regidor més i, lògicament, se-
guir mantenint una àmplia ma-
joria d’esquerres amb ERC i ICV-
EUiA.

Com és lògic, les dades relati-
ves al grau de coneixement i valo-
ració de Jordi Hereu, una setma-
na després d’accedir a l’alcaldia,
són discretes, però apunten a fa-
vor seu: l’identifiquen més del
70% dels barcelonins; els que el
valoren ho fan de manera similar
als altres líders locals i quan se’l
confronta amb el seu principal
adversari, Trias, empata en pre-
ferències.

A més, el PSC manté la fideli-
tat dels seus votants i és el que
menys vots cedeix a altres partits.

Així doncs, encara que moltes
de les persones entrevistades no
es mostren convençuts de com
els socialistes han fet el canvi a
l’alcaldia, els resultats sembla
que avalen la seva decisió. De fet,
tot i que amb una certa conten-
ció, la majoria creu que aquest
canvi serà positiu per a la ciutat
de Barcelona.

Unes dades
optimistes
per al PSC
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Els canvis d’escons
són mínims i el
tripartit obté una
majoria còmoda

J
ordi Hereu no tindria proble-
mes per repetir la fórmula
de govern municipal que va
heretar del seu antecessor

Joan Clos si les eleccions locals se ce-
lebressin ara mateix. La present en-
questa atribueix al PSC una estima-
ció de vots 1,6 punts superior al re-
sultat que va obtenir en les munici-
pals del 2003 i es quedaria amb els
15 regidors que té en l’actualitat o
en guanyaria un. El seu principal
oponent, CiU, guanyaria dos punts i
un o dos escons, sense cap possibili-
tat de formar govern.

EL RESULTAT D’ERC / Entre els socis
del PSC que configuren el tripartit
municipal, ERC en sortiria bastant
ben parada, ja només perdria dues
dècimes de punt i conservaria els
cinc escons que té en aquesta legisla-
tura.

ICV-EUiA, el tercer soci, fins i tot
tenint en compte la popularitat de
la seva portaveu i segura cap de llis-
ta Imma Mayol, molt ben considera-
da pels enquestats, pot perdre més
d’un punt respecte al seu resultat en
les eleccions municipals del 2003 i

es quedaria amb els cinc diputats
que té ara la seva formació o un
menys.

Segons l’enquesta, el perdedor
més gran seria el PPC, que deixaria a
les urnes més de dos punts i un dels
set regidors que té en l’actualitat.

INTENCIÓ DIRECTA DE VOT / Respecte a
la intenció directa de vot (és a dir, el
vot que confessen els enquestats di-
rigit a cada una de les forces políti-
ques i que es refereix a la totalitat
del cens) el PSC també en surt com a

clar vencedor, amb més de vuit
punts per sobre de CiU. Esquerra Re-
publicana ocupa el tercer lloc, però
molt per sota de les dues principals
forces electorals. A poca distància fi-
gura ICV-EUiA i, en últim lloc, el
PPC.

ALTS ÍNDEXS DE FIDELITAT / Encara
que totes les forces polítiques man-
tenen un alt índex de fidelitat dels
seus electors en les eleccions muni-
cipals, la més important, una vega-
da més, l’exhibeix la federació nacio-

nalista: nou de cada 10 dels seus an-
tics votants asseguren que tornaran
a elegir la candidatura convergent.

En segon lloc figuren els socialis-
tes, que conserven vuit de cada 10
dels seus partidaris, índex que repre-
senta una fidelitat bastant més ele-
vada de la que registra aquesta ma-
teixa formació en les eleccions
autonòmiques, on el seu índex no
arriba més que al 66% (vegin l’edició
d’ahir d’EL PERIÓDICO). Per darrere
del PSC f iguren el PPC, ERC i
ICV-EUiA.H

EMPRESA RESPONSABLE

< Tècnica d’investigació:
entrevista telefònica assistida per
ordinador (CATI en les sigles en
anglès).
< Àmbit geogràfic:
Barcelona.
< Univers: Població de 18 i més anys
amb dret a vot.
< Nombre d’entrevistes:
400 entrevistes.
< Error de la mostra: +/-5% per a un
nivell de confiança del 95% i p=q=0,5.
<Tipus de mostreig: estratificat per
districte, amb selecció aleatòria de
llars i per quotes encreuades de sexe
i edat per a la selecció de les
persones a entrevistar.
< Treball de camp: entre
els dies 14, 15 i 16 de setembre
del 2006.
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fitxa tècnicaTrias venceria ara Hereu per dos
punts en un hipotètic cara a cara

33 En un hipotètic cara a cara en-
tre Trias i Hereu es produeix pràc-
ticament un empat: el convergent
treu al socialista dos punts com a
preferit per a alcalde. En aquest
cas, al no deixar a l’enquestat una
altra possibilitat d’elecció, gairebé
tots els partidaris d’Imma Mayol i
molts dels de Portabella s’inclinen
pel candidat socialista. Aquesta
igualtat es produeix tot just una
setmana després de ser elegit el
nou alcalde.

En canvi, en un enfrontament en-
tre tots els candidats, Trias és el
preferit, seguit per l’ecosocialista
Mayol. Hereu ocupa el tercer lloc.

Darrere seu figuren el republicà
Pere Portabella i el conservador
Alberto Fernández Díaz, que que-
da molt per darrere dels seus
oponents.

La valoració dels líders locals va
paral.lela al grau de coneixement,
amb l’excepció de Fernández
Díaz. Els més coneguts són Trias i
Portabella, que reben la mateixa
puntuació i ocupen els dos pri-
mers llocs. Mayol va a continuació
en índex de coneixement i en va-
lorac ió , segu ida per Hereu .
Fernández Díaz, en canvi, és el
quart més conegut però el més
mal valorat.

Directora de GESOP


