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El moment per mostrar el desencant
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L’estimació de vot per a les europees li posa bé al PP el discurs de l’endemà
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Els indicadors
assenyalen la pèrdua de
confiança en Zapatero,
el Govern i el PSOE

D’aquí pocs dies hi ha les eleccions
europees i la majoria dels ciuta-
dans o no ho sap o en sap ben poca
cosa. Així, al voltant del 60% no co-
neix el nom de cap candidat dels
que encapçalen les llistes electorals
i un percentatge similar no sap dir
res del que es decideix al Parla-
ment Europeu. Al seu torn, els en-
trevistats donen poca transcendèn-
cia a aquestes eleccions. En aquest
context l’estimació de la participa-
ció se situa al voltant del 40%.

Però aquest fet no és nou. Fa

cinc anys l’abstenció a les europees
va ser del 55% a Espanya (el 60% a
Catalunya). La forta abstenció
d’aquestes eleccions resideix en la
combinació de la poca importància,
interès o emoció que senten els ciu-
tadans juntament amb la situació
de desencís i malestar que des de fa
temps es percep en l’opinió pública.
¿Quin millor moment que les euro-
pees per mostrar-ho?

D’aquí al dia de les eleccions els
polítics i els seus partits intentaran
atraure més gent a les urnes i caldrà
veure si per fer-ho se centren en la
política interior espanyola (catalana)
o europea. També seran interessants
les anàlisis posteriors que faran les
diferents formacions polítiques. ¿Es

referiran a l’Europa que volem o a
l’Espanya que desitgem? L’estimació
de vot que es fa per a les europees li
posa bé al PP el discurs de l’endemà.
Segons l’enquesta que avui publica
EL PERIÓDICO el PP té 4 punts d’a-
vantatge respecte del PSOE. Una di-
ferència només lleugerament supe-
rior a la que s’estima en aquests mo-
ments per a unes generals.

Aquestes estimacions van acom-
panyades d’un conjunt d’indicadors
o variables que conflueixen i indi-
quen una pèrdua de confiança en-
vers Zapatero, el seu Govern i el seu
partit. Les crítiques segueixen domi-
nant a l’hora d’opinar sobre la ges-
tió del govern, baixa la confiança en
el PSOE i Zapatero continua per sota

de l’aprovat, en la mínima valoració
des que és president.

Enfront d’aquests indicadors ne-
gatius per al PSOE, milloren la majo-
ria dels referits al PP (al qual sem-

blen afectar ben poc els presumptes
casos de corrupció que s’han fet
públics). Així, augmenta la valoració
sobre la seva tasca a l’oposició, incre-
menta la confiança envers aquest

partit i millora la valoració de Ma-
riano Rajoy.

Pel que fa a la resta de forces
polítiques, hi ha algunes observa-
cions importants que cal destacar.
L’opció de Rosa Díez es desinfla, so-
bretot de cara a les europees, en
què Mayor Oreja sembla ser un
candidat força atractiu per a
aquest electorat. D’altra banda, es
percep força desorientació entre
els votants nacionalistes del PNB a
Euskadi i d’ERC a Catalunya.

El dia 8 de juny hi tornarà haver
laments per la participació i lectu-
res diverses sobre els resultats. Si la
victòria del PP es confirma, la bata-
lla per les generals començarà en
ferm. Però siguin quins siguin els
resultats, el PSOE s’ha de centrar a
recuperar la credibilitat de l’opinió
pública en general i la confiança
d’una part important dels seus vo-
tants en particular. El que més ne-
cessita, fins i tot més enllà de la re-
cuperació econòmica, és tornar a
connectar amb els seus.H
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El 76% dels espanyols confessen
que estan preocupats per l’atur
b b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El 81% d’enquestats

defineixen la conjuntura
econòmica com a
dolenta o molt dolenta

La percepció de la

situació política segueix
sent negativa però
millora lleugerament

L’
atur, que s’ha disparat a
uns nivells gairebé inima-
ginables fins fa un any
escàs, és el problema que

més preocupa tres de cada quatre
espanyols, segons l’enquesta de GE-
SOP. Aquesta por generalitzada a
perdre la feina es complementa

amb el fet que més de la meitat dels
enquestats citen entre els tres prin-
cipals problemes la crisi econòmica,
la causa de l’augment de la desocu-
pació.

En enquestes anteriors, l’atur no
encapçalava la llista de les princi-
pals preocupacions dels ciutadans,
que eren la situació econòmica i el
terrorisme. En aquesta ocasió, el ter-

rorisme, assenyalat per un de cada
quatre enquestats, ocupa el tercer
lloc, seguit de la immigració, amb
12 de cada 100, i l’educació, que
destaquen la desena part dels ciuta-
dans consultats.

UN SALT DE 21 PUNTS / Amb molta
menys incidència en les respostes,
als espanyols els segueixen preocu-
pant la vivenda, la inseguretat ciu-
tadana, la crispació política, la sani-
tat , els problemes socials , la
justícia, la gestió del Govern, l’estat
de les autonomies, les pensions, la
crisi de valors, la violència domèsti-
ca, la divisió d’Espanya, la llei

d’avortament, la qualitat de l’ocu-
pació, la corrupció i el frau i les in-
fraestructures.

Cal destacar que l’atur, com a
principal inquietud, fa un salt en-
davant de més de 21 punts respecte
a l’enquesta de l’octubre de l’any
passat –fa poc més de sis mesos– i
gairebé dobla el resultat que va ob-
tenir fa un any, poc després de les
eleccions legislatives del març del
2008. Tant a l’octubre com el maig
de l’any passat la principal preocu-
pació dels enquestats era la situació
de l’economia, que va començar a
entrar clarament en recessió, tot i
que el Govern encapçalat per José

Luis Rodríguez Zapatero encara des-
fullava la margarida del reconeixe-
ment de la crisi econòmica.

Amb el precedent dels proble-
mes més preocupants, no és pas es-
trany que la percepció que es té de
la situació econòmica estigui vore-
jant la catàstrofe: més de vuit de ca-
da 10 espanyols asseguren que la si-
tuació és dolenta o molt dolenta, i
només tres de cada 100 consideren
que és bona o molt bona. Ni tan
sols s’entreveu un lleuger optimis-
me entre els votants del PSOE, el
71,7% dels quals opinen que la con-
juntura econòmica és dolenta o
molt dolenta i només un insignifi-
cant 5,5% asseguren que és bona o
molt bona.

A més a més, la percepció gai-
rebé universal dels entrevistats és
que la situació econòmica és pitjor
que la de fa un any. Pràcticament
ningú (l’1,3%) opina que és millor.
En aquesta constatació coincidei-
xen absolutament tots els segments
de la població enquestada.

DIFERÈNCIA POC SIGNIFICATIVA / Tot i
que les opinions en el sentit que la
situació política espanyola no és bo-
na són majoritàries (gairebé la mei-
tat dels sondejats asseguren que la
situació és dolenta o molt dolenta
enfront de 14 de cada 100 que opi-
nen que és bona o molt bona), en
conjunt, la percepció ha millorat
respecte al Baròmetre del mes de fe-
brer, quan la diferència entre les
dues concepcions era de gairebé 50
punts, que en aquesta ocasió es que-
da només en 34 punts. El pessimis-
me sobre la situació política s’ha re-
laxat una mica.

La impressió que la situació
política és més bona ara que fa un
any ha augmentat lleugerament,
tot i que la diferència encara és poc
significativa. Segons el grup de vo-
tants, els que veuen la situació
política amb més pessimisme són
els electors del PP (el 80,1% assegu-
ra que és més dolenta que fa un
any), seguits dels d’UPD (el 67,7%),
el PSOE (el 61%), CiU (el 59,5%), ERC
(el 58,8%), IU (el 55,9%) i el PNB (el
44,4%).H




