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Enquesta preelectoral a BCN 3 Els acords de govern Pàgines 2 a 4 LLL

Àngels 
Pont

Ajustada 
confrontació 
de candidats

D
e cara a les eleccions 
municipals a Barcelo-
na, CiU parteix amb 
un clar avantatge i el 

PSC retrocedeix sense arribar als 
mínims de les autonòmiques, 
mentre que el PP, ICV i ERC es 
mantenen a la baixa. ¿Li han ser-
vit de res al PSC i a Jordi Hereu les 
primàries? Els indicadors tant 
de vot com de candidat estan 
més bé per als socialistes i per a 
Hereu després del procés intern. 
De fet, posen de relleu els can-
vis produïts en l’opinió pública, 
que sembla haver passat d’una 
certa incertesa abans de les pri-
màries a una definició més gran 
en l’actualitat. 
 El PSC ha augmentat gairebé 
vuit punts en intenció directa 
de vot i Hereu ha reduït consi-
derablement la distància amb 
Xavier Trias en el cara a cara, que 
ha passat de 26 punts a menys 
de 10. De fet, les confrontacions 
entre candidats són força més 
ajustades que les confrontaci-

Anàlisi

ons entre partits. És a dir, Trias 
i Hereu estan més igualats que 
CiU i el PSC. Fins al punt que, a 
l’inici de l’enquesta i de forma 
espontània, sense suggerir cap 
resposta, hi ha més ciutadans 
que diuen que preferirien He-
reu que no pas els que esmenten 
Trias. 
 La qüestió del candidat pot 
acabar sent un element més im-
portant del que es preveia, espe-
cialment per a CiU, que parteix 
com a favorita. Les preferències 
per Trias vénen més de la força 
de la federació que de la seva ca-
pacitat de lideratge. El repte de 
Trias és mantenir l’onada de les 
autonòmiques, que l’ha situat 
en una posició més avantatjosa. 
En les primàries, Hereu ha posat 
en relleu la seva proximitat i co-
neixement de la ciutat, però ha 
de guanyar credibilitat. 
 En qualsevol cas, les dades 
de l’enquesta també reflectei-
xen que, malgrat l’expectativa 
de canvi, l’alcalde i l’aspirant ho 
són d’una Barcelona que agrada 
als barcelonins, que estan satis-
fets de viure en aquesta ciutat i 
que es mostren majoritàriament 
optimistes de cara al futur.

L’opinió pública ha 
passat d’una certa 
incertesa a una 
definició més gran

La ‘sociovergència’ és l’aliança 
preferida, i el tripartit, l’última

JOSE RICO
BARCELONA

C
iU pofetitzava el 2007 que 
el tripartit havia comen-
çat a morir per Barcelona. 
Els nacionalistes interpre-

taven així la finta d’ERC per no ree-
ditar l’aliança amb el PSC i ICV-EUiA 
a l’ajuntament, que la considera-
ven la primera fitxa caiguda del dò-
mino desplegat per les esquerres a 
la Generalitat. Quatre anys després, 
Convergència ha sacsejat el tauler 
a les autonòmiques i sembla que, 
sociològicament parlant, també a 
escala municipal. Els barcelonins 
han capgirat les seves preferènci-
es de govern i han situat els pactes 
d’esquerra com l’últim recurs pel 
que fa a acords postelectorals. Al no 
atorgar-li la majoria absoluta, els 
ciutadans prefereixen que Xavier 
Trias busqui un aliat estable. L’obs-
tacle és que no tindrà gaires candi-
dats: el PSC o el PP. La majoria es de-
canta, de llarg, per l’únic pacte que 
sembla descartat pels seus protago-
nistes: la sociovergència.
 En nombre de regidors, la bai-
xada dels actuals socis de govern al 
consistori i d’ERC afecta sobretot 
els socialistes. Però en aliances la 
pitjor part se l’emporta ICV-EUiA, 
ja que les seves dues fórmules per 
seguir a l’Executiu local, el bipartit 
actual (12,1%) i el tripartit anterior 
(8,6%), són la quarta i la cinquena 
opció, respectivament, per als bar-
celonins. El PSC i Esquerra podri-
en sobreviure amb acords amb CiU, 
més ben vistos per la ciutadania, se-
gons el sondeig preelectoral d’EL 
PERIÓDICO. Un de cada quatre en-
questats (26,3%) aposta per la socio-
vergència. El 19% dels ciutadans pre-
fereixen el pacte CiU-ERC.
 No obstant, els republicans no te-
nen, actualment, motius per a l’es-
perança, ja que els faltaria un regi-
dor per poder sumar majoria amb 

Els socialistes 
prefereixen governar 
amb Convergència 
a reeditar el bipartit

Els votants de CiU 
volen que Trias pacti 
amb el PSC o ERC 
abans que amb el PP

Trias. En la forquilla més alta, CiU 
obtindria 17 regidors, i el candidat 
d’ERC, Jordi Portabella, n’aconse-
guiria tres. La majoria absoluta re-
quereix 21 regidors. Qualsevol Go-
vern en minoria de la federació na-
cionalista s’exposa al risc d’una 
pinça de la resta dels partits que li 
faci perdre votacions. Aquesta ame-
naça, de fet, ja existeix actualment 
–el PSC i ICV-EUiA sumen 18 regi-
dors–, però disposa del coixí con-
ciliador d’Esquerra en moments 
clau.
 Tant la sociovergència com el front 
sobiranista serien inèdits en la polí-
tica catalana, i més en una Barcelona 
dirigida pels socialistes des de fa 32 
anys, però l’opció d’ERC és la prefe-
rida per la tercera part dels votants 
de CiU (33,1%). Fidel als equilibris 
que la federació sol fer per pescar 
vots a tots els caladors, en l’electo-
rat nacionalista conviuen de mane-
ra ponderada partidaris de l’alian-
ça amb el PSC (27,8%) i votants que 
no rebutgen el PP (21,1%).
 
COMPANYS DE TRIAS / Evidentment, els 
simpatitzants del popular Alberto 
Fernández Díaz s’abracen amb fer-
vor al pacte amb Trias (80%). En per-
centatge global, només el 15% dels 
enquestats veurien bé aquest acord. 
L’alcaldable nacionalista també és 
el soci preferit pels votants d’ERC 
(61,5%), que no es plantegen en ab-
solut tornar a la fórmula tripartida. 
Només l’11,5% dels independentis-
tes avalen com a primera opció el 
PSC i ICV-EUiA.
 L’electorat socialista sembla bus-
car també un revulsiu. El desgast de 
la fórmula vigent fa que un terç dels 
seus votants (36,1%) recolzin que 
Jordi Hereu vagi de la mà de Trias 
–amb aquest últim d’alcalde, s’en-
tén–. El 22% opta per reeditar l’ali-
ança amb l’ecosocialista Ricard Go-
mà. Però, una vegada més, els an-
hels xoquen amb la realitat. El PSC 
i ICV-EUiA sumen, en el millor dels 
casos, 16 regidors, dos menys que 
actualment, però la majoria absolu-
ta CiU-PP (24 regidors) tomba qual-
sevol opció de conservar l’actual 
composició del Gabinet. Una gar-
rotada per més de la meitat dels vo-
tants d’Iniciativa (57,2%), que anhe-
len mantenir un Executiu d’esquer-
res a la capital catalana quatre anys 
més.
 I és que el fotograma barceloní 
s’ha girat com un mitjó. Pocs dies 
abans de les eleccions del 2007, el 
tripartit era l’aliança que més agra-
dava i avantatjava la sociovergència. 
Els pactes de CiU amb ERC o el PP 
eren les últimes preferències. És 
clar que, en aquell moment, el tri-
partit acabava de guanyar la sego-
na partida de dòmino. H

EL PERIÓDICOFont: GESOP

COALICIONS PREFERIDES
Si en les pròximes eleccions municipals cap partit tingués la majoria,
¿QUINA COALICIÓ PREFERIRIA?

Coalició preferida segons el partit que va votar el 2007

¿Qui creu que ha de ser l’alcalde:
EL CANDIDAT DE LA LLISTA MÉS VOTADA 
O EL QUE SUMI LA MAJORIA DE REGIDORS?
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PP

CiU

ERC

PSC

ICV-EUiA

7,587,5

12,082,7

27,567,5

52,447,6

23,173,1

J Treball de camp realitzat el 21 i 
el 22 de febrer del 2011.

J 800 entrevistes telefòniques 
a població major d’edat 
empadronada a Barcelona.

J Error de la mostra: +/-3,5% per 
a un nivell de confiança del 95% 
i p=q=0,5. 

J Tipus de mostreig: selecció 
aleatòria de les llars i selecció 
de les persones per quotes 
encreuades de sexe i edat. 

EMPRESA RESPONSABLE

GESOP

fitxa tècnica

33 Set de cada 10 ciutadans de 
Barcelona són partidaris que l’al-
calde sigui el candidat de la llista 
més votada, i no aquell que acon-
segueixi el suport de la majoria dels 
regidors. Només el 21% dels bar-
celonins defensen aquesta sego-
na opció, que, malgrat tot, no seria 
possible amb les dades del barò-
metre. El 7% no s’hi defineix.

33 Atenent a les seves expectatives 
electorals, els votants de CiU i el PP 
són els que més defensen que go-
verni la llista amb més sufragis per 
barrar el pas a les esquerres. ICV-
EUiA és l’única força que anteposa 
els regidors als vots, ja que la seva 
única possibilitat de governar és un 
pacte amb el PSC i ERC que ara ma-
teix no sumaria majoria.

Els barcelonins consideren que la llista 
més votada ha d’ostentar l’alcaldia




