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Mas
(99,4%) 5,5

NOVEMBRE 2010 5,9

Nadal
(86,9%) 4,8

NOVEMBRE 2010 ---

Herrera
(79,4%) 4,7

NOVEMBRE 2010 4,6

Puigcercós
(91,6%) 4,0

NOVEMBRE 2010 4,6

S. Camacho
(89,9%) 3,5

NOVEMBRE 2010 2,9

Rivera
(76,9%) 3,6

NOVEMBRE 2010 3,2

López Tena
(37,0%) 4,4

NOVEMBRE 2010 --
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Inestabilitat i il·lusió

S
is mesos després de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya, els indi-
cadors de vot només te-

nen la virtualitat de mostrar-nos 
quina és «la salut» dels diferents 
partits polítics. Cal tenir molt pre-
sent que l’estimació es fa sota un 
escenari preelectoral impossible, 
ja que ni el PSC ni Esquerra han es-
collit encara qui serà el nou líder 
de la seva força. Així doncs, ara 
no es tracta de dir qui guanyarà o 
com guanyarà, sinó d’interpretar 
què reflecteix la variable del vot 
ara mateix fora del context elec-
toral autonòmic.
 Primer, força estabilitat pel 
que fa a la distribució de vot i es-
cons en relació al novembre. 
 Segon, el PP millora els bons re-
sultats anteriors. Aquests bons re-
sultats apunten cap a la Moncloa, 
però també són un indicador de 
la presència que està agafant el 
PP a Catalunya. Alicia Sánchez-
Camacho és la que millora més 
la seva valoració i el PP sembla 
l’únic partit que cohesiona els 
seus simpatitzants, en una situ-
ació de crispació política i social 
que desorienta en menor o major 
mesura la resta d’electorats, espe-
cialment els d’esquerra. 
 Tercer, CiU es manté estable, 
la qual cosa indica que també 
l’està afectant el malestar gene-
ral, ja que és habitual que el par-
tit guanyador augmenti suports 
després de les eleccions. El presi-
dent de la Generalitat té una valo-
ració discreta, gairebé mig punt 
per sota de la del novembre, la 
percepció de la situació política 
i econòmica continua en els seus 
pitjors moments i algun tema de 
formes, respecte a les retallades i 
a la llei òmnibus per exemple, no 
ajuda la federació nacionalista a 
mostrar una actitud conciliado-

Anàlisi

ra davant l’opinió pública. A favor té 
que, de cara al futur, previsiblement 
la situació ha d’anar a millor. 
 Quart, PSC i ERC continuen igual 
de malament i encara una mica pit-
jor. Tant en un cas com en l’altre, pe-
rò especialment en el cas dels socia-
listes (que han obtingut els seus pit-
jors resultats des de 1979), els seus 
votants estan dividits entre els dece-
buts (no donen crèdit al que està pas-
sant, la seva opció és quedar-se a ca-
sa o similar) i els emprenyats (que ja 
no esperen més i se’n van o se n’han 
anat cap a altres formacions polí-
tiques). Per sortir d’aquest pou els 
socialistes s’hi juguen molt al pro-
per congrés: engrescar els decebuts 
i recuperar alguns votants perduts 
a través d’un projecte i un lideratge 
transversal i cohesionat que seduei-
xi l’esquerra catalanista. 

Àngels Pont
DIrEctora DEL gESop

Hi ha un nou augment 
del pes de les forces 
alternatives i més vot 
en blanc que mai

 Cinquè, ICV resisteix millor i, 
fins i tot, recupera quelcom, possi-
blement de mans d’algun sector dels 
indignats. 
 Sisè, com ha anat passant en les 
últimes eleccions, nou augment del 
pes de formacions alternatives i més 
vot en blanc que mai. Tot plegat un 
fidel reflex de la fragmentació de la 
indignació i la incertesa que existeix 
en aquests moments al nostre país.
 Una etapa d’inestabilitat a l’espai 
de les sensibilitats d’esquerra i espe-
rançadora i il·lusionant per les sen-
sibilitats de dreta, que entoma o en-
tomarà amb fortalesa el poder. En la 
situació actual, si a més d’estar a la 
dreta té mà dreta pot incrementar 
molt la seva esperança de vida.

pugna per la presidència del govern central

rubalcaba dóna oxigen al psc 
en les eleccions generals

A. O.
BarcELoNa

a
ls dirigents del PSC més 
pròxims al PSOE els agra-
da recordar, quan altres 
sectors pressionen a favor 

de deixar anar amarres, que molts 
dels seus electors voten més en clau 
espanyola que catalana. Una tònica 
que es remunta als temps de Felipe 
González en el poder i que s’eviden-
cia especialment en les eleccions ge-
nerals, en què els socialistes sempre 
han guanyat a Catalunya.
 Després de les dues últimes 
i sonades derrotes en els comi-
cis al Parlament del 28-N i les 
eleccions municipals del 22-M, 
molts dirigents del PSC admeten la 
seva por a un «tancament del cicle» 
que acabi el 2012 també amb la se-
va hegemonia a les generals. Però se-
gons l’enquesta del Gabinet d’Estu-
dis Socials i Opinió Publica (GESOP) 
per a EL PERIÓDICO, l’efecte Rubalca-
ba, si bé no frenarà la caiguda, sí que 

pot evitar una altra derrota. 
 En intenció directa de vot, els so-
cialistes estan al capdavant, amb el 
25,3% dels sufragis, set punts més 
que CiU i a 12 del PPC. ERC i ICV-EUiA 
no arriben al 5% i són doblades pel 
vot en blanc (9,5%). Si això es traslla-
dés a un hipotètic escenari electoral 
i triomfés l’opció desitjada per tants 
d’un avanç dels comicis, el PSC acon-
seguiria avui entre 17 i 18 diputats 
(ara en té 25). CiU guanyaria entre 
quatre i cinc escons respecte als que 

té actualment, el PP passaria 
de vuit a 12, ERC perdria dos 
dels tres que té i ICV-EUiA en 
sumaria un més. 
 La principal explicació de la 
victòria socialista es basa en 
el ganxo d’Alfredo Pérez Ru-
balcaba en el seu duel amb 
l’aspirant del PP, Mariano 
Rajoy. Sis de cada 10 entre-
vistats (58,9%) opten pel vi-
cepresident, i tan sols el 19%, 
pel líder conservador.
 
SUPORT GENERALITZAT / El mi-
nistre de l’Interior compta 
amb el suport del 82,8% dels 
electors del PSC i és també 
el que més agrada als vo-
tants de les altres forces ca-

talanes, amb excepció del PPC. Gai-
rebé la meitat dels de CiU (45,7%) el 
prefereixen abans que Rajoy. A l’ho-
ra de posar nota als dos candidats a 
dirigir l’Executiu central, Rubalca-
ba aprova amb un 5,4, un punt i mig 
més que l’última qualificació obtin-
guda per José Luis Rodríguez Zapa-
tero. En canvi, l’ara cap de l’oposi-
ció al Congrés dels Diputats es que-
da en un 3,3, encara que millora 
dues dècimes respecte a l’anterior 
baròmetre. H

Els catalans 
prefereixen el dirigent 
socialista abans que 
Rajoy a la Moncloa
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* Catalunya elegeix 47 diputats del Congrés
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Entre Rubalcaba i Rajoy, 
¿qui preferiria com a 
president del Govern 
espanyol?

Valoració de 
Rubalcaba i Rajoy

58,9%
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