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DE CARA A LES ELECCIONS, ¿QUI PREFERIRIA COM A PRESIDENT DEL GOVERN?

RODRÍGUEZ ZAPATERO RAJOY
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Un mal
moment per
a tothom

Als inicis de la legislatura de Za-
patero, l’estat de l’opinió pública
viu un dels moments més deli-
cats dels últims anys. El seu se-
gon mandat comença amb al-
guns dels pitjors indicadors des
que ell és president. I no ens refe-
rim únicament als assumptes
econòmics, que han trasbalsat ab-
solutament l’opinió pública es-
panyola. Ens referim també a la
valoració de la situació política i
la seva evolució, la valoració del
Govern i les expectatives de cara
al futur o la confiança que es ma-
nifesta envers el PSOE. En qualse-
vol d’aquests indicadors l’opinió
era més positiva fa mig any i
molt més després de la victòria
del 14 de març del 2004.

Així, ens situem en un escena-
ri on incrementen notablement
les valoracions crítiques de la si-
tuació política i la seva evolució
en l’últim any. La valoració del
Govern és de les més baixes des
del 14-M i la confiança en el nou
Executiu està molt dividida. Al

mateix temps, després de revali-
dar el poder, el PSOE i Zapatero
no són capaços d’aglutinar més
suports dels que han tingut en
els últims tres anys.

A aquest panorama s’hi ha
d’afegir la crisi interna del PP,
que també transmet inestabilitat
en l’escenari polític i a l’electorat
popular. Això provoca un cert re-
traïment dels seus que acaba re-
percutint en una diferència més
gran favorable als socialistes, que
podrien, amb la situació actual,
obtenir la majoria absoluta. De
tota manera, aquesta dada és úni-
cament orientativa de l’impacte
que podria tenir una crisi com
l’actual en un context preelecto-
ral. Repercussions relativament
febles si es té en compte el soroll
de fons que arriba des de les files
populars. Les dades apunten,
però, que el PP ha de redreçar les
seves tendències per tenir op-
cions a tornar a governar.

Com a reflexió final, després
de les eleccions del 2004 el con-
junt dels que tenien confiança en
el PSOE o el PP suposava un 70%.
Avui aquesta suma és del 50%.
Amb menys confiança sumen
més poder (al 2004 tenien 312 di-
putats i ara en tenen 323). Aques-
ta dada ens indica, com els resul-
tats electorals, una (forta) partici-
pació més a la contra que a favor.
En definitiva, Zapatero comença
amb el repte de recuperar la cal-
ma i de millorar la confiança i
credibilitat dels espanyols en el
Govern, la classe política i les ins-
titucions.
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Zapatero és el preferit i
es distancia més de Rajoy
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El líder del
PSOE és qui rep
la nota més alta
dels enquestats

M
és de la meitat dels espa-
nyols enquestats per a
aquest baròmetre prefe-
r e i x e n J o s é L u i s R o -

dríguez Zapatero com a president
del Govern. Encara que els que ma-
nifesten aquesta preferència baixen
lleugerament respecte al baròmetre
del novembre passat, els que s’incli-
nen per Mariano Rajoy baixen més
de dos punts, de manera que s’am-
plia la distància.

Segons el record de vot, la pràcti-
ca totalitat dels electors del PSOE
prefereixen Rodríguez Zapatero,
mentre que els votants del PP que
s’inclinen per Rajoy arriben a les
tres quartes parts. El líder del PSOE
és el preferit per gairebé nou de ca-
da 10 votants del PNB, per vuit de ca-
da 10 d’IU, set de cada 10 d’ERC i per
prop de la meitat dels electors de
CiU.

D’acord amb els grups classificats
segons el sexe, l’edat, l’estatus so-
cioeconòmic i la dimensió del muni-
cipi, tots manifesten la preferència
per Zapatero. Homes i dones, pràcti-
cament en la mateixa proporció i en
percentatges similars a la mitjana.
Per edats, els màxims admiradors de
l’actual president són els que tenen
entre 45 i 59 anys (el 58,6%). Segons

la situació socioeconòmica, són els
d’estatus mitjà baix o baix (el 53,8%)
i, d’acord amb la dimensió del mu-
nicipi, els més inclinats per Zapate-
ro són els que viuen en ciutats de
més de 500.000 habitants (el 56,4%).

LES NOTES DELS LÍDERS / Encara que
p e r d u n a d è c i m a r e s p e c t e a l
baròmetre del novembre, Zapatero
segueix sent el líder polític més ben
avaluat pels enquestats, mentre que
Mariano Rajoy continua en quart
lloc, encara que guanya tres dèci-
mes. El líder del PP és superat també
per Manuel Chaves i per José Monti-
lla. Darrere seu figuren Gaspar Lla-
mazares i Juan José Ibarretxe. Els vo-
tants del PP ofereixen al seu líder un
6,5, mentre els del PSOE qualifiquen
Zapatero amb un 7,6. H
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La crisi del PP
transmet inestabilitat
a l’escenari polític
i als seus electors

ció de vot i manté els diputats ac-
tuals o en guanyaria un.

CiU, amb una lleugera baixa-
da, mantindria els mateixos es-
cons de què disposa en aquesta
legislatura. Igual que el PNB, que
repetiria el percentatge de vots i
el nombre d’escons que va obte-
nir en les eleccions del 9-M. ERC
seguiria perdent força, encara
que només una dècima de punt,
però amb l’1% dels vots podria
perdre un dels seus tres diputats
actuals. En canvi, Unió Progrés i
Democràcia (UPD), de l’exsocialis-
ta basca Rosa Díez, doblaria els
seus votants i els seus escons, i
passaria a tenir dos diputats al
Congrés.

INTENCIÓ DIRECTA DE VOT / En in-
tenció directa de vot –el que ex-
pressen els enquestats dirigit a
les diferents formacions i que es
refereix a la totalitat del cens– el
PSOE treu al PP un avantatge de

més de sis punts. En intenció di-
recta de vot, el PSOE obté en
aquest baròmetre l’índex més alt
de tota la sèrie des de l’abril del
2004, és a dir, poc després de les
eleccions legislatives en què Ro-
dríguez Zapatero va arribar a la
presidència del Govern per pri-
mera vegada. El PP, en canvi,
perd percentatge de vot directe
des de l’octubre del 2005, data en
la qual va arribar a la seva cota
més alta.

LA FIDELITAT DE VOT / Pel que fa a
la fidelitat de vot que mantenen
els electors tres mesos després de
les eleccions legislatives, el PSOE
se situa al capdavant i manté
pràcticament la totalitat dels
seus votants, seguit molt de prop
pel PNB. El tercer lloc l’ocupa el
PP, que manté vuit de cada 10
dels seus electors; el quart és per
a IU, seguida de CiU, UPD i, en úl-
tim lloc, d’ERC. Les fugues de vo-
tants més considerables les regis-
tren ERC (una quarta part dels
electors republicans asseguren
que canviarien de vot) i CiU (gai-
rebé la quarta part). H

Ve de la pàgina anterior

CiU i PNB es mantenen,
IU puja lleugerament i
ERC segueix baixant
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