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El pessimisme generalitzat 
desgasta molt poc el PP

L
a situació que es reflecteix 
en el baròmetre d’hivern 
és la que la majoria consta
tem, dia a dia, en el nostre 

entorn personal i professional. Un 
fort pessimisme respecte a la situa
ció econòmica i una forta desconfi
ança que això pugui canviar a curt 
termini. Si bé la majoria de mesu
res econòmiques del Govern reben 
més crítiques que valoracions favo
rables, les opinions de caràcter glo
bal estan molt dividides entre els 
que les recolzen i els que mostren el 
seu escepticisme. 
 Es constata una certa resignació 
per part d’uns quants enquestats, 
però també s’observen ganes de 
fer front a la situació per part d’al
tres. La distribució de les opinions 
és molt transversal, és a dir, relati
vament similar en els diferents seg
ments de població. Únicament les 
persones de més edat es diferencien 

notablement respecte de la mitjana 
en gairebé totes les preguntes i són 
les que, en general, recolzen més les 
actuacions que l’Executiu ha donat 
a conèixer fins ara. 
 La població de més de 60 anys, 
a més a més de ser un grup amb 
un percentatge alt de votants po
pulars, també és el segment de po
blació al qual, de moment, li ha 

canviat menys la vida a causa de la 
 crisi. 
 Les principals diferències en les 
opinions les marca, lògicament, 
el posicionament ideològic. Els vo
tants populars aproven majoritàri
ament la gestió del Govern, mentre 
que entre la resta d’electorats les crí
tiques acostumen a ser més comu
nes. Només entre els votants de CiU 
i d’UPD es constata un suport més 
gran a les mesures econòmiques im
pulsades pel PP. Per contra, els que 
segueixen el PSOE i IU són els més 
 reticents. 
 Amb aquest escenari, els can
vis en la correlació de forces, tres 
mesos després de les últimes elec
cions generals, són escassos. Tam
poc sembla que els congressos dels 
dos principals partits hagin servit 
per sumar o restar vots als aconse
guits llavors. Encara que les opini
ons sobre els dos conclaves afavo
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Només les persones 
de més edat opinen 
de forma diferent de 
la resta al patir menys 
les conseqüències 
de la crisi econòmica

reixen el PP, ja que són més els que 
consideren que n’ha sortit reforçat 
i amb millor imatge que el PSOE, 
l’estimació electoral repeteix uns 
resultats similars als del 20 de no
vembre passat. Només es constata 
un lleuger descens de les expecta
tives del PP que afavoreix, sobretot, 
UPD. El grau de confiança envers els 
dos grans partits polítics espanyols 
és pràcticament igual al d’abans de 
les eleccions. 
 Pel que fa al lideratge, Mariano 
Rajoy retrocedeix lleugerament i 
 Alfredo Pérez Rubalcaba es man
té. Així doncs, tres mesos després 
dels comicis que van portar els 
 conservadors a la Moncloa, el PP no 
ha patit pràcticament cap desgast 
i segueix comptant amb el vot de 
la majoria, malgrat haver pres un 
 conjunt de decisions que han estat 
qüestionades per una bona part de 
l’opinió pública.
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Els tres processos als quals s’ha en
frontat Baltasar Garzón al Tribunal 
Suprem (TS), les escoltes del cas Gür-
tel, l’intent d’investigar els crims 
del franquisme i les seves conferèn
cies patrocinades a Nova York, han 
ocupat innombrables pàgines a la 
premsa escrita i tantes o més hores 
a les televisions i les ràdios. 
 L’assetjament a l’exjutge de 
l’Audiència Nacional ha conclòs 
en castanya: una inhabilitació 
d’11 anys per exercir la magistra
tura i la seva expulsió de la carre
ra judicial pel cas de la instrucció 
de la trama corrupta relacionada 
amb el PP. Les altres dues causes, 
amb una sentència que va arribar 
després de la de Gürtel, van ser arxi
vades pel tribunal.

 El 59,7% dels enquestats pel 
GESOP consideren injusta la sentèn
cia que va acabar amb la carrera ju
dicial de Garzón. Una opinió que no 
és compartida pels votants del PP, la 
majoria dels quals (62,5%) s’expres
sa de forma contrària.
 La decisió de fer seure l’exma
gistrat al banc dels acusats ha fet 
que més de la meitat dels sondejats 
(55,4%) empitjori la seva opinió so
bre la justícia espanyola. En aquest 
cas, els votants del PP estan més di
vidits, ja que per al 32,3% les cau
ses obertes a Garzón els han servit 
per millorar la seva opinió sobre els 
tribunals, mentre que per al 29,3% 
l’han empitjorat.
 El procés per investigar els crims 
del franquisme genera una àmplia 
majoria (74,8%) a favor de l’absolu
ció de Garzón. S’ha de tenir en comp
te que part de l’enquesta es va fer els 
dies 23 i 24 de febrer, abans que el 
Suprem decidís.

Sí a la memòria històrica

Més de la meitat dels qüestionats 
(58,1%) consideren que els crims 
comesos a la guerra civil i la dicta
dura haurien de ser investigats. Re
colzen aquesta mesura els votants 
de tots els partits, excepte els del PP 
(el 68,6% s’hi oposa). Cal destacar, a 
més a més, que els entrevistats més 
joves són els més partidaris (69,6%) 
de revisar els assassinats franquis
tes, mentre que els més grans estan 
dividits (el 45,9% a favor i el 47%, en 
contra).
 La independència de la justícia 
també ha estat tema de debat du
rant els dos últims mesos, un perío
de molt productiu per als tribunals 

Els espanyols critiquen la sentència contra l’exmagistrat 
de l’Audiència i qüestionen la independència judicial

Justícia injusta 
amb Garzón

(el primer judici contra l’expresi
dent balear Jaume Matas pel cas 
Palma Arena, el procés a Francisco 
Camps per la causa dels vestits de 
la xarxa Gürtel –de la qual va sortir 
absolt–, i les declaracions dels im
putats pel cas Nóos, entre ells Iñaki 
Urdangarin). 

 Entre els participants en l’en
questa, la justícia en surt bas
tant malparada, ja que el 72,8% 
sosté que aquesta no és indepen
dent, contra el criteri del 19,9%. 
En aquest apartat coincideixen els 
electors de tots els partits polítics, 
encara que amb més vehemència 
(un rotund 100%) els d’ERC, PNB i 
Amaiur. H

33 Un grup de persones es manifesten a Madrid a favor de Baltasar garzón, el 23 de febrer passat.

Sobre el jutge Garzón,
pel que vostè sap, ¿creu que 
la sentència que l’inhabilita 
com a jutge és justa o injusta? 

¿Creu que s’haurien 
d’investigar judicialment 
els crims del franquisme?

35,8%58,1%

No

6,1%
Ns/Nc

Sí

59,7%29,8%

Injusta

10,5%
Ns/Nc

Justa

¿Creu que la justícia 
a Espanya és 
independent?

Després dels processos contra
el jutge Garzón, ¿la seva opinió
sobre la justícia espanyola
ha millorat o empitjorat?

55,4%12,8%

Ha empitjorat

31,8%

Igual/
Ns/Nc

Ha millorat

72,8%19,9%

No

7,3%
Ns/Nc

Sí

JUDICI DE GARZÓN
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Més de la meitat de 
la ciutadania vol que 
s’investigui el franquisme. 
Només els votants del PP 
s’oposen a aquesta idea

J Tècnica: entrevista telefònica 
assistida per ordinador. 
J Àmbit geogràfic: Espanya. 
J Univers: població de 18 anys i 
més amb dret a vot. 
J Nombre d’entrevistes: 1.000. 
J Error de la mostra: +/-3,1% per 
a un nivell de confiança del 95% 
i p=q=0,5. 
J Mostreig: estratificat per 
autonomia i dimensió del 
municipi, amb selecció aleatòria 
de les famílies i quotes creuades 
de sexe i edat. 
J Treball de camp: del 23 al 28 de 
febrer del 2012.
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