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més conegut i el més ben valorat. 
En concret, el 98% dels que el reco-
neixen li atorguen una nota de 
5,8. Al flamant líder de l’oposició, 
el socialista Jordi Martí, li queda 
un llarguíssim camí per fer per do-
nar-se a conèixer. Només el 27,8% 
dels enquestats l’identifica com a 
líder del PSC a l’Ajuntament de 
Barcelona. Hereu, la comparació 
surt sola, comptava amb un grau 
de notorietat del 98,1%. Martí és 
més conegut per aquells que van 
votar ICV-EUiA (39,7%) i el PP 
(23,8%) que pels seus (23,3%). Una 
cosa semblant passa a Alberto Fer-
nández. És més popular entre els 
votants d’ICV-EUiA, Esquerra i CiU 
que entre els del PP.

DARRERE L’ESTELA DE TRIAS /Entre Tri-
as i Martí, el més i el menys cone-
gut, hi ha Jordi Portabella (90,1%), 
Alberto Fernández Díaz (82,8%) i 
Ricard Gomà (47,9%). Pel que fa a la 
valoració, Jordi Martí i Ricard Go-
mà (que aprova per primera vega-
da en aquest tipus de sondejos) se-
gueixen l’estela de l’alcalde amb 
un 5,2 de nota, seguits molt de 
prop per Portabella (5,1). Com ja és 
habitual, Fernández tanca la llista 
amb el 3,8, sens dubte pel gran 
nombre d’anticossos que genera 
entre els simpatitzants de la resta 
de partits.
 Tot al contrari, per exemple, de 
Trias, que arriba gairebé a l’apro-
vat (4,9) com a nota més dura d’en-
tre els simpatitzants d’altres par-
tits. Trias assoleix un 5,5 entre 
aquells que en les últimes elecci-
ons van votar el PSC. Els votants del 
PSC donen un 6,3 a Martí, i un 6 a 
Ricard Gomà. 
 Qui aconsegueix més suports 
entre els seus és Trias. Un notable 
(7,1). Fernández és vist amb tant 
de recel pels adversaris com amb 
estima pels seus (6,9). H 

Ni una forta adhesió 
ni un excessiu rebuig

A
viat farà un any que 
Xavier Trias és l’alcalde 
de Barcelona i que CiU va 
accedir al govern de la 

ciutat després d’anys de governs so-
cialistes. L’enquesta que apareix 
ahir i avui a EL PERIÓDICO és la pri-
mera que es publica després del 
canvi. Els resultats són un reflex de 
la situació general que està vivint el 
país. De fet, les percepcions negati-
ves responen més a aquest context 
general, que no pas al pròpiament 
barceloní. Es percep que la ciutat 
ha empitjorat i molts es mostren 
pessimistes envers el futur, però en 
canvi creuen que Barcelona està 
més ben preparada que la resta de 
Catalunya per entomar la crisi eco-
nòmica. En relació amb el govern 
municipal, tot i que el recel domi-
na quan es pregunta per la confian-
ça que s’hi té per encarar els reptes 
de la ciutat, la massa crítica a l’hora 
de valorar la seva actuació no va 
més enllà del 20%. Les valoracions 
tant de l’alcalde com de la gestió 
municipal són discretes, però re-
ben l’aprovació de la majoria. Trias 

és considerat un bon alcalde per 
més del 50% dels entrevistats i pun-
tua millor que la gestió municipal. 
De la suma dels diferents indica-
dors l’actual equip de govern muni-
cipal no en treu una forta adhesió, 
però tampoc un excessiu rebuig.

 En el terreny de la política muni-
cipal l’escenari que reprodueix l’es-
timació de vot és relativament si-
milar al de fa un any. Malgrat la 
cautela que aconsella el nivell  
d’indecisió més alt dels últims qua-
tre anys es constata un lleuger re-
trocés del PP, PSC i CiU i un avanç 
d’ERC i ICV. Però una dada al meu 
entendre molt rellevant és un nou 
ascens de la suma de vots que es mo-
bilitzen per acudir a les urnes a vo-
tar opcions que ara com ara no tin-
drien representació. A part dels 
blancs, alguns entrevistats han ci-

tat Ciutadans, CUP,  Equo, Escons 
en Blanc, Nuls, Pirates, SI o UPD, en-
tre altres. Opcions i expressions to-
tes elles amb un rerefons similar 
però procedents d’opcions ideolò-
giques diferents. No es pot desesti-
mar l’aparició o el reforçament 
d’una d’aquestes opcions políti-
ques en l’escenari municipal com 
ja ha passat en l’escenari autonò-
mic o general. De fet, la situació po-
lítica afavoreix la consolidació d’un 
espai per a la insubmissió que proba-
blement té un recorregut més llarg 
del que pensem. És difícil imagi-
nar-se que el model de comporta-
ment electoral dels menors de 
40/45 anys respongui (fins i tot 
quan es facin més grans) al de les ge-
neracions anteriors si els partits no 
canvien en la mateixa direcció que 
canvia la societat. L’escenari electo-
ral municipal, a més a més de la re-
alitat que li és pròpia, acostuma 
també a ser un bon predictor del 
que passa en l’àmbit més general. 
En aquest sentit l’enquesta a la ciu-
tat de Barcelona podria ser-ne un 
reflex. H
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La situació política 
afavoreix que es 
consolidi un espai per 
a la ‘insubmissió’

Més del 40% creu 
que Barcelona ha 
empitjorat i que 
encara ho farà més
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Trias guanya suport 
entre crítiques als 
serveis, el contrari que 
li passava a Hereu

U
na de les particularitats 
de l’etapa de Jordi Hereu 
com a alcalde és que en 
gairebé totes les enques-

tes les patacades del PSC en intenció 
de vot anaven acompanyades, no 
obstant, d’excel·lents opinions sobre 
la ciutat i els seus serveis. Ara passa 
al revés, la valoració de Xavier Trias 
és altíssima, i també les expectatives 
electorals de CiU. Però tan sols el 
22,9% dels enquestats creuen que la 
ciutat ha millorat al llarg de l’últim 
any, pel 46,3% que sosté que ha em-
pitjorat. I és més, de cara a l’any que 
ve, tan sols un 29,9% confia que mi-
llori mentre que un 43,5% pensa que 
empitjorarà.
 Però és que, a més a més, quan se 
sol·licita als entrevistats que enume-
rin quins són els problemes de la ciu-
tat, hi ha un repunt en les queixes so-
bre la netedat i l’estat de la via públi-
ca (el febrer del 2011, el 27,6% ho 
incloïa en la llista de dèficits, pel 

36% que ho fa ara). Passa el mateix 
amb la política social, els serveis i els 
equipaments (del 12,5% de fa un any 
al 18,3%), i la contaminació (del 9,1% 
a l’11,3%).
 
UNA CIUTAT PREPARADA / ¿I la crisi eco-
nòmica? El 46,3% dels entrevistats 
creuen que afecta amb més duresa la 
ciutat de Barcelona que la resta de 
Catalunya, per tan sols el 38,6% que 
creu el contrari. Això sí, el 43,3% 
considera que la capital catalana es-
tà més ben preparada per afrontar la 
crisi que la resta de Catalunya, per 
un 12,1% que assevera que està més 
mal dotada. Un 37,8% veu les dues 
realitats a un mateix nivell.
 Els efectes de la crisi en l’àmbit 
municipal ja es deixen notar. El 53% 
dels que van respondre l’enquesta 
creuen que els serveis públics de la 
ciutat no han mantingut la mateixa 
qualitat que tenien abans de la tem-
pesta econòmica. El 44,4% creu que 
sí, que el nivell és el mateix.
 Les dones, els que tenen entre 30 
i 44 anys i els que compten amb un 
nivell d’estudis més alt són, per 
grups, els que amb més vehemència 
afirmen que s’ha perdut qualitat en 
els serveis. Aspecte que secunden, 
fins i tot, el 40% dels que al maig van 
votar CiU. H 33 Hereu i Trias, en la campanya electoral del maig del 2011.
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J Tècnica d’investigació: 
Entrevistes telefòniques 
assistides 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: 800.

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

J Tipus de mostreig: Estratificat 
per districte; selecció aleatòria 
dels llars.

J Dates de camp: del 4 al 7 de 
juny del 2012. 
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