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Hereu és un 
cas real; Tura, 
una hipòtesi

E
ls socialistes millorarien 
significativament les se-
ves expectatives electo-
rals a la ciutat de Bar-

celona en el cas que el candidat 
fos l’exconsellera Montserrat Tu-
ra. De sobres és sabut que la força 
del candidat és determinant per 
anar a les urnes. En l’enquesta 
que es presenta en aquestes pàgi-
nes es posa de manifest.
 De la consulta es desprèn que 
l’escenari municipal amb Jordi 
Hereu i Xavier Trias seria molt si-
milar al de les últimes autonòmi-
ques a la ciutat. Tant Hereu com 
Trias van a remolc dels resultats 
dels seus respectius partits. L’al-
calde no és capaç d’aportar un di-
ferencial municipal associat a la 
seva feina o el seu lideratge. I Tri-
as no sembla capaç de mantenir 
els resultats que se li estimen en 
la situació actual quan Tura apa-
reix en escena.
 S’ha de ser cautelós en la in-
terpretació dels dos escenaris. El 
d’Hereu és l’escenari real. El de 
Tura és hipotètic. Les possibilitats 
reals de l’exconsellera no comen-
çaran a comptar fins l’endema de 
la seva elecció en el cas que ella si-
gui finalment la candidata. Però 
les dades posen de manifest que 
la presència de Tura posaria obs-
tacles en el camí de Trias cap a l’al-
caldia i aportaria més competiti-
vitat a les eleccions per elegir el 
pròxim alcalde o alcaldessa de la 
ciutat.

Anàlisi

CiU pot trencar el 
seu sostre de vot a les 
urnes, amb el 38% de 
les paperetes vàlides, 
si s’enfronta a Hereu

Tant Esquerra com 
Iniciativa poden perdre 
un regidor respecte al 
2007 amb l’exconsellera 
com a candidata

Ve de la pàgina anterior

també repercuteix en la fidelitat 
de vot de la resta dels seus rivals, 
fins al punt que Trias té un vot di-
recte del 33% si el seu contrincant 
és l’actual alcalde i del 27,3% si fi-
nalment s’enfronta a l’extitular 
d’Interior i Justícia.
 Es repeteix una equació idèn-
tica quan es fa una estimació de 
vot. Amb Hereu com a cap de llis-
ta, els socialistes s’estancarien en 
el 18,5% dels vots i Trias trencaria 
el sostre convergent amb el 38% 
de les paperetes. No obstant, amb 
Tura com a alcaldable, el PSC es-
cala fins al 27% dels vots estimats 
i CiU recula fins al 32%.

TRANSVASAMENT DE VOTS / Les mi-
llors expectatives que té el PSC 
amb Tura no se sustenten tan sols 
(és evident, vistes les xifres) amb 
el retrocés de CiU. L’exconsellera 
edifica els seus possibles resultats 
electorals sobre els fonaments 
dels que fins avui han estat els 
aliats naturals del PSC a l’Ajun-
tament de Barcelona: Esquerra i, 
sobretot, ICV-EUiA. El cas de la co-
alició ecosocialista és paradigmà-
tic. Amb Hereu com a alcaldable, 
la fidelitat de vot amb què Ricard 
Gomà encara la cita del 22-M és 
del 54,2%. Amb Tura com a cap 
de llista del PSC, els ecosocialis-

ta veuen minvar la fidelitat fins 
al 37,5%.
 El transvasament de vots amb 
l’exconsellera en la carrera elec-
toral és més fluid que amb Hereu 
com a competidor. De fet, només 
el PP sembla impermeable al re-
sultat de les primàries del PSC i, 
passi el que passi, es queda clavat 
en els set regidors que ja va obte-
nir el 2007. Esquerra i Iniciativa 
són l’anvers de la moneda. Amb 
Hereu com a cap de llista dels so-
cialistes, tenen opcions de con-
servar els quatre regidors de les 
últimes eleccions municipals. 
Amb Tura, l’enquesta preveu que 
redueixin la seva representació a 
tres regidors.
 Resum. Els 12.000 militants i 
simpatitzants que el PSC té cen-
sats a Barcelona decidiran el dia 
19 de febrer quin tipus d’esprint 
electoral els espera als ciutadans 
d’aquí a la cita que tindrà lloc el 
dia 22 de maig. H 

J Tècnica: entrevista telefònica 
assistida per ordinador. 
J Àmbit geogràfic: Barcelona.
J Univers: població de 18 i més 
anys empadronada i amb dret a 
vot a la ciutat  
de Barcelona. 
J Nombre d’entrevistes: 400. 
J Error de la mostra: +/-5,0% per 
a un nivell de confiança del 95% 
i p=q=0,5. 
J Tipus de mostreig: selecció 
aleatòria de les famílies i 
selecció de les persones per 
quotes creuades de sexe i edat. 
J El treball de camp s’ha dut a 
terme entre el 31 de gener i l’1 de 
febrer del 2011.
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BCn s’inclina per un alcalde 
de CiU malgrat les primàries

C. C.
BARCELONA

E
l sistema electoral espa-
nyol no obre la porta –al 
contrari que, per exem-
ple, el francès– a les sego-

nes voltes en què s’enfronten els dos 
únics candidats amb opcions reals 
de governar. Les enquestes, sí. El son-
deig del GESOP per a EL PERIÓDICO 
planteja precisament aquesta qües-
tió als enquestats amb independèn-
cia de si el 22-M acabaran per votar 
un dels anomenats grups minori-
taris. ¿A qui preferiria com a alcal-
de? ¿A Xavier Trias o a Jordi Hereu? 
¿A Xavier Trias o a Montserrat Tura? 
Guanya en els dos casos el candidat  
de CiU, però amb notables diferènci-
es. L’actual alcalde cedeix un avan-
tatge de 26 punts a Trias. L’exconse-
llera, només 11.
 Una de les claus d’aquestadiferèn-
cia són els simpatitzants d’Esquerra. 
En un cara a cara contra Hereu, Trias 
té el suport majoritari dels votants 
de CiU (per descomptat), però també 
del PP i d’Esquerra. A Hereu només 
el prefereixen com a alcalde els soci-
alistes i els ecosocialistes. En canvi, 
si el duel enfronta el candidat de la 
federació contra l’exconsellera, l’es-
querra es cohesiona al voltant de la 
figura d’aquesta última. En aquesta 
hipòtesi, fins i tot la fidelitat dels vo-
tants convergents retrocedeix lleu-
gerament set punts.

CIUTAT D’ESQUERRES / En aquest sen-
tit, resulten reveladores altres de les 
qüestions que planteja l’enquesta. 
Intenta dilucidar en quin color de 
l’espectre polític se situen els bar-
celonins. El centre de gravetat és el 
PSC. El 16% dels enquestats conside-
ren que aquest és el partit més prò-
xim a les seves idees. El PP és la sego-
na força amb més fidelitat (8,5%), i 
després empaten en sintonia CiU i 
Iniciativa (7,4%). Això, evidentment, 
no és un resultat electoral. És només 
el retrat d’una ciutat que sociològi-
cament es declara d’esquerres i que 
està a les portes de tenir el seu pri-
mer alcalde de dretes.
 Una altra mirada que ofereix el 
sondeig en ple procés de primàries 
socialistes és qui seria el candidat 
del PSC si el procés no estigués res-

tringit únicament a militants i sim-
patitzants amb carnet que acredi-
ta aquesta condició. El 52,5% dels 
vots d’aquestes suposades primàries 
obertes a tots els ciutadans de Bare-
clona serien per a Tura. Hereu s’em-
portaria el 23% de les paperetes. En 
el cas que només poguessin partici-
par en aquesta mena de primàries 
els ciutadans que el 2007 van votar 
pel PSC, el 60,4% es decantaria per 
l’exconsellera, i el 29,7%, per l’actu-
al alcalde.
 Simptomàticament, només els 
votants del PP expressen indiferèn-

cia per qui serà el cap de llista dels so-
cialistes en les eleccions municipals 
del 22-M. En la resta dels casos, Tura 
sempre avantatja Hereu, però d’una 
manera especial entre els que fa qua-
tre anys van votar Esquerra. Si d’ells 
depengués, l’extitular d’Interior i de 
Justícia seria la candidata socialis-
ta per una diferència de set contra 
un. De forma menys extrema, però 
igualment significativa, també en-
tre els votants d’Iniciativa la prefe-
rència és clara. De cada quatre en-
questats, tres preferirien que el PSC 
tingués com a cap de llista Tura. H

 Dos de cada tres 
votants del PSC 
aposten per situar Tura 
al capdavant de la llista
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¿Quin li sembla el millor candidat 
per als socialistes?
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Entre Xavier Trias (CiU) i Jordi Hereu (PSC),
¿a qui prefereix com a alcalde?
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Entre Xavier Trias (CiU) i Montserrat Tura (PSC),
¿a qui prefereix com a alcalde?
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Els simpatitzants 
d’Esquerra decanten  
la balança de 
l’alcaldable preferit 
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12.042 militants i simpatitzants 
podran participar en la consulta
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