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Pàgines 18 a 21 888Baròmetre d’Espanya (i 2) 3 El conflicte basc
ris a l’actuació dels conservadors són
una majoria relativa però ajustada, i
Andalusia és, entre totes les autono-
mies, la que reflecteix l’índex més
elevat de respostes favorables a la
manera d’actuar del PP davant del
terrorisme etarra.

ZAPATERO NO ES VA EQUIVOCAR / Més
de la meitat dels enquestats afirmen
que Rodríguez Zapatero no es va
equivocar a l’iniciar el procés de
diàleg. Els que opinen el contrari
són poc més de quatre de cada 10.
També són els electors del PP els que
majoritàriament opinen que el pre-
sident del Govern es va equivocar.
Els que hi estan més d’acord són els
votants d’IU i, en un grau menor, els
del PSOE.

Andalusia (amb el 53,6% de res-
postes que indiquen que l’inici del
diàleg va ser un error) és, novament,
la comunitat que manifesta l’índex
més alt de disconformitat amb la
iniciativa de pacificació de Ro-
dríguez Zapatero, seguida de les
dues Castelles (el 51,8%) i la Comuni-
tat de Madrid (el 50%). Totes les al-
tres són favorables a l’actuació del

president del Govern.
L’opinió majoritària a favor de la

iniciativa del president Zapatero ex-
pressada a la pregunta anterior ve
reforçada per la posició dels enques-
tats en el sentit de la seva acceptació
majoritària del fet que el Govern ha-
gi dialogat amb ETA per buscar la
pau. Gairebé set de cada 10 respostes
es mostren a favor que hi hagi hagut
diàleg, contra menys de tres de cada
10 que estan en desacord amb el
procés.

Aquesta mateixa pregunta s’ha
fet en tres baròmetres anteriors
(l’abril del 2006, el juliol del 2006 i
el març del 2007), encara que van
ser formulades amb unes lleugeres
variants que venien forçades pels es-
deveniments derivats de la declara-
ció de la treva per part de la banda
terrorista. En totes elles, les respos-
tes favorables al diàleg eren àmplia-
ment majoritàries. L’únic grup
d’electors que està en desacord amb
el diàleg és el dels votants del Partit
Popular.H

Andalusia és la comunitat
més favorable a l’actuació
del PP davant d’ETA

Expectació per
la treva
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Un clima de relativa calma retor-
na a l’escenari polític espanyol.
Una de les qüestions més remar-
cables d’aquesta enquesta és
l’ambient de certa expectació des-
prés del trencament de la treva
per part d’ETA. Hi ha una con-
fiança continguda que els dos
grans partits aconsegueixin cert
consens per trobar vies de solució
a un dels problemes que més
preocupen.

Els espanyols no penalitzen la
política que el Govern ha portat a
terme en matèria antiterrorista.
La majoria està d’acord que s’ha-
gi intentat el diàleg. I, encara
més: la majoria creu que per a la
solució final caldrà recuperar-lo
d’alguna manera.

Tot i que les posicions entre
l’electorat dels dos grans partits
encara són lluny de convergir, es
constata un cert malestar per
part d’alguns votants del PP per
l ’ús pol í t i c que s ’es tà fent
d’aquesta qüestió. Encara han
passat poques coses per saber
com s’acabarà manifestant en
clau electoral, però el PP haurà
de fer un esforç per convèncer i
reforçar al voltant d’una tercera
part del seu electorat que no veu
amb mals ulls la manera com el
Govern socialista ha intentat
apropar-se a la solució del conflic-
te basc.

Per altra banda, tot i que els
electors socialistes aproven la
política de Zapatero i el seu Go-
vern en el tema basc, tampoc hi
ha unanimitat. Als socialistes, des
que van accedir al poder el 2004,
els costa distanciar-se del PP. En-
cara que millora la valoració de
l’Executiu, hi ha una part del seu
electorat descontent.

Tot plegat posa de manifest un
escenari preelectoral molt obert a
un any vista de les eleccions, com
ja han posat en relleu els resul-
tats de les últimes eleccions mu-
nicipals.
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VOSTÈ ESTARIA MÉS AVIAT D’ACORD O MÉS AVIAT
EN DESACORD QUE, SI ETA DEIXA LES ARMES...

Es concedeixin
mesures de gràcia
que redueixin les
condemnes dels
presos d’ETA

19,8 72,0 8,3

XIFRES EN %

Els presos d’ETA
puguin complir les
seves penes a les
presons del País Basc

69,8 21,4 8,9

Batasuna sigui
legalitzada

50,4 39,8 9,9

Es reconegui
el dret
d’autodeterminació
del País Basc

27,1 58,9 14,0

Sondeig: Gesop

MÉS AVIAT
D’ACORD

MÉS AVIAT EN
DESACORD

RESTA

La majoria admet la
legalització de Batasuna
b
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Rebuig a
l’autodeterminació
encara que ETA
abandoni les armes

L
a majoria dels enquestats
per a aquest baròmetre
estan d’acord que, en cas
que ETA abandoni les ar-

mes, els presos de la banda terro-
rista compleixin les seves con-
demnes a les presons del País
Basc. També admeten que, en les
mateixes circumstàncies, Batasu-
na sigui legalitzada.

El desacord arriba a dos de ca-
da 10 ciutadans enquestats en el
cas dels presos i a quatre de cada
10 en el del partit de l’esquerra
abertzale.

Tots els grups d’electors es mani-
festen majoritàriament a favor del
trasllat dels presos: el 81,8% dels vo-
tants d’IU, el 74,6% dels del PSOE i el
57,4% dels del PP. Els índexs baixen
substancialment pel que fa a la lega-
lització de Batasuna. Els votants de
la formació d’esquerres (el 66,7%) i
els del partit socialista (el 56,6%) hi
estan majoritàriament a favor, men-
tre que els electors del PP (el 54,4%)
hi estan en contra.

Els índexs de respostes favorables
a aquests dos plantejaments han
anat creixent en les ocasions en què
s’han formulat. Anteriorment es van
plantejar aquests temes el juliol del
2006 i març del 2007.

NO A L’AUTODETERMINACIÓ / Encara
que ETA deixés les armes, els espa-
nyols estan en desacord que es reco-
negui al País Basc el dret a l’autode-
terminació. Gairebé sis de cada 10

de les respostes s’hi mostren en con-
tra. Els que hi estan a favor no arri-
ben a tres de cada 10.

Els votants dels tres partits d’àm-
bit estatal es mostren majoritària-
ment en contra de l’autodetermina-
ció d’Euskadi encara que ETA deixi
les armes. Els més ferris adversaris
són els votants del PP (el 73,4%), se-
guits dels del PSOE (el 56,9%) i els
d’IU (el 39,4%). Aquests últims gai-
rebé igualen les respostes a favor i
en contra.

Les possibles mesures de gràcia
que redueixin les penes que com-
pleixen els presos d’ETA també re-
ben un rebuig contundent: gairebé
les tres quartes parts hi estan en
contra i una cinquena part s’hi mos-
tra a favor. Segons el record de vot,
els que hi estan més en desacord són
els electors del PP (el 76,3%), seguits
dels del PSOE (el 71,3%) i els d’IU (el
63,6%).H


