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Pàgines 17 a 19 888Baròmetre d’estiu (3) 3 La situació política i econòmica

¿Com definiria la situació
política de Catalunya?
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Augmenta la impressió negativa
de la situació política catalana
b

b
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El 31,4% considera
que és dolenta o molt
dolenta, i el 20,7%,
bona o molt bona

El 38,6% estima,
en canvi, que
l’economia va
bé o molt bé

L
es opinions negatives sobre
la situació política de Cata-
lunya , encara que amb
comptagotes, van en aug-

ment. En el present Baròmetre s’in-
crementen també les positives, però
en menor mesura. Per tant, les ava-
luacions negatives superen les posi-
tives, contràriament al resultat que
presenten els dos primers baròme-
tres després de les eleccions catala-
nes.

Les impressions positives (les dels
que consideren que la situació
política és bona o molt bona) presen-
ten una variació a l’alça d’1,2 punts
amb relació al Baròmetre de prima-
vera, mentre que les negatives (les
dels que opinen que és dolenta o
molt dolenta) pugen 1,5. El percen-

tatge més gran és el dels que diuen
que no és bona ni dolenta, però
també aquest capítol registra una
caiguda de 3,5 punts respecte a l’úl-
tim registre.

OPTIMISTES I PESSIMISTES / Segons el
r e c o r d d e v o t d e l e s ú l t i m e s
autonòmiques catalanes, els més op-
timistes són els votants del PSC: el
42,2% considera que la situació
política és bona o molt bona. Els se-
gons en grau d’optimisme són els
electors d’ICV-EUiA, encara que el
seu percentatge és gairebé la meitat
del dels socialistes, el 27,5%. En ter-
cer lloc hi figuren els seguidors
d’ERC, que es queden en un 20,7%

de respostes positives. Els que menys
optimisme mostren són, lògica-
ment, els votants del PPC (el 7,1%) i
els de CiU (el 6%).

LA SITUACIÓ ECONÒMICA / La percep-
ció dels enquestats sobre la situació
econòmica catalana és, en canvi, cla-
rament positiva. Els que diuen que
és bona o molt bona superen en més
de 12 punts els que la consideren do-
lenta o molt dolenta, tot i que els
primers cedeixen terreny als segons
respecte al Baròmetre de primavera.
Els que opinen que l’economia no és
ni bona ni dolenta són la tercera
part dels consultats.

Els electors del PSC tornen a ser

els més optimistes: el 54,1% assegu-
ra que la situació econòmica és bona
o molt bona, enfront del 15,1% que
jutja que és dolenta o molt dolenta.
El segon lloc l’ocupa igualment
l’electorat d’ICV-EUiA, amb el 43,1%
d’opinions positives i el 21,6% de ne-
gatives. Segueixen els votants de
CiU, amb el 36,5% i el 25,7%, respec-
tivament, de respostes positives i ne-
gatives. I en últim lloc, els electors
del PPC, amb el 31% i el 38,1%, res-
pectivament.

PASSAT I FUTUR / Més de la tercera
part dels enquestats asseguren que
Catalunya ha empitjorat en l’últim
any, amb un percentatge gairebé
tres punts superior al que presenta-
va l’últim baròmetre. Els que diuen
que ha millorat són poc més de tres
de cada 10, però baixen 4,2 punts
respecte a l’última enquesta. Una
mica més de la quarta part opina
que està igual.

Els dos pròxims anys, en canvi,
sembla que presenten millors expec-
tatives, segons els enquestats. Enca-
ra que l’optimisme sobre una millo-
ra de la situació en aquest període
va a la baixa, encara són una àmplia
majoria els que creuen que Catalu-
nya anirà a millor. Els que opinen
que anirà a pitjor pugen enquesta
rere enquesta i gairebé ja arriben a
tres de cada 10 respostes.H
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ENTRE PARÈNTESIS, LES DADES
DEL BARÒMETRE ANTERIOR

Insatisfacció
amb la política
10,9% (10,0%)
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Immigració
i vivenda,
les inquietuds
més grans

La immigració i la vivenda se-
gueixen sent els problemes més
importants que té Catalunya, se-
gons es desprèn de l’enquesta de
GESOP. Però a partir del tercer
lloc hi ha diversos canvis signifi-
catius: la inseguretat ciutadana
passa al tercer lloc i desplaça
l’ocupació (l’atur, la precarietat,
els salaris baixos) a la quarta posi-
ció. L’economia, que ocupava an-
teriorment el cinquè lloc, passa
al desè: l’avancen els transports
(els problemes de Rodalies i l’A-
VE), la política social i les pen-
sions, l’educació i cultura, i la sa-
nitat.H
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Pessimisme amb la política i els seus líders
ANÀLISI

Els electors catalans que diuen que votaran en blanc van guanyant terreny

Directora de GESOP

Pont
ÀNGELS

El malestar, el desencant, la desin-
formació, la indiferència... són al-
gunes de les paraules que ja hem
utilitzat per explicar els resultats
d’anteriors consultes. En aquesta
ocasió es repeteix i fins i tot va a
més. Els ciutadans es mostren pes-
simistes amb l’evolució de Catalu-
nya, amb la seva situació política i

amb els seus líders. Tots ells descen-
deixen en l’avaluació que en fan els
enquestats, especialment tots els
que formen part del Govern de l’En-
tesa.

L’escenari electoral, per bé que re-
gistra alguns moviments en la línia
de les municipals, reprodueix una
estructura molt similar a la resul-
tant de les eleccions autonòmiques
catalanes del 2006. Ara bé, hi ha una
dada qualitativa: les persones en-
questades que diuen que votarien
en blanc van guanyant terreny i ja

són més que les que afirmen de ma-
nera directa que votarien el PPC o
ICV-EUiA.

Aquest lleuger empitjorament del
clima polític a Catalunya, al meu en-
tendre, ve propiciat per diversos mo-
tius. El més immediat de tots, la res-
saca de les eleccions municipals, ja
que la lectura que s’ha fet dels resul-
tats s’ha centrat molt més en l’abs-
tenció i les seves possibles raons que
en els resultats pròpiament dits, que
s’han produït gràcies a la majoria de
ciutadans que sí que van acudir a les

urnes.
Un altre aspecte que incideix en

la distància que els ciutadans volen
interposar amb la política i els
polítics, ve propiciada per les picaba-
ralles internes que les formacions
aprofiten per fer públiques passades
les eleccions.

Aquestes dissensions traslladen
inseguretat, descontentament i per-
plexitat al conjunt de l’opinió públi-
ca: de nou discrepàncies a CiU i ines-
tabilitat en el si d’ERC. Aquesta últi-
ma, amb conseqüències més grans,

perquè es tradueix en inquietud
sobre quins seran els seus efectes
en la governabilitat del país.

A més, hi ha la falta de solució
visible a alguns problemes tangi-
bles que afecten la vida quotidiana
de la gent: la situació dels Mossos
d’Esquadra, el traçat i el retard de
l’AVE, el funcionament de Rodalies
de Renfe..., temes que serveixen
més per escalfar el debat polític,
com estem acostumats a veure,
que per consensuar les solucions
que requereixen el país i els seus
ciutadans.

En definitiva, molta feina per
davant si es vol reconciliar la gent
amb la política i la cosa pública: li-
deratge polític i responsabilitat
compartida entre polítics, mitjans
i ciutadania.


