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N Enquesta sobre política catalana

Els dirigents
catalans
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PUNTUACIÓ DE 0 A 10
SOTA L’AVALUACIÓ DE
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EL FUTUR GOVERN DE CATALUNYA

‘Sociovergència’
o tripartit, els
pactes preferits
b Els votants de CiU i
PSC s’inclinen per
una aliança que el
2003 pocs veien
EL PERIÓDICO
BARCELONA

es simpaties dels catalans
per les aliances possibles,
després d’unes eleccions que
possiblement no donaran la
majoria absoluta a ningú, es reparteixen entre un pacte entre el PSC i
CiU (l’anomenada sociovergència) i la
reedició del tripartit. El 29,2% dels
enquestats s’inclinen per la primera
fórmula, i el 26%, per la segona, malgrat la recent voladura de l’experiència del Govern tripartit.
En tercer lloc, encara que situada
a molta distància (l’11,5% de suport),
hi figura l’aliança entre CiU i Esquerra, i en la quarta posició, un acord
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GESOP
< Investigació: entrevista
telefònica assistida per ordinador.
< Àmbit geogràfic: Catalunya.
< Univers: individus de 18 i
més anys empadronats i amb dret
a vot.
< Nombre d’entrevistes: 600.
< Error de la mostra: +/-4,1%
associat a un nivell de confiança
del 95% i p=q=0,5.
< Mostreig: estratificat per
dimensió de municipi. Selecció
aleatòria de llars i d’individus
segons quotes encreuades de sexe
i edat.
< Treball de camp: els dies 15
i 16 de maig.

el Periódico 3

b Maragall segueix
sent el preferit
com a president
i el més valorat
entre CiU i PPC (amb el 10,8% de suport, en la seva major part votants
populars).
La sociovergència és l’opció favorita
per a la meitat dels votants de CiU, i
per al 39,3% dels electors socialistes
(nou punts més que els partidaris de
reeditar el Govern tripartit).
Aquesta opció no havia figurat
mai en el passat entre les preferides
pels catalans. En vigília de les eleccions de l’any 2003, el 36,5% dels enquestats preferien el pacte entre el
PSC, ERC i ICV; el 22% s’inclinava
per l’aliança entre CiU i ERC; el
13,9% preferia CiU+PP, i solament
l’11,9% optava pel pacte PSC+CiU.
Celebrades ja les eleccions, les preferències es van polaritzar: el 35%
dels enquestats optaven pel tripartit; el 31,8%, pel pacte entre CiU i
ERC; el 10,8%, pel PSC+CiU+ERC, i
només el 5,8%, per la sociovergència.
DEFENSORS DEL TRIPARTIT / Republicans i ecosocialistes són els més
ferms defensors de la continuïtat del
Govern catalanista i d’esquerres,
amb el 47,6% i el 48,6% de suport,
respectivament. Un de cada quatre
votants d’Esquerra Republicana preferirien un Govern nacionalista (en
aliança amb CiU), però només el
18,4% dels electors convergents desitjarien aquest pacte. Per als votants d’Iniciativa, la segona i tercera
opcions són «altres» coalicions (el
16,2%) i «cap» (el 13,5%).
Malgrat totes les crisis i polèmiques, Pasqual Maragall es manté
com el que obté més preferències
per ser president de la Generalitat.
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Després de les pròximes eleccions de la tardor, si
cap partit tingués majoria, ¿quina coalició preferiria?
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¿A qui prefereix com a pròxim
president de la Generalitat?
PASQUAL MARAGALL
ARTUR MAS
JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA
JOAN SAURA
JOSEP PIQUÉ
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Sondeig: GESOP

Fins i tot millora en relació amb fa
un mes. Ara prefereixen aquesta opció el 31,7% dels enquestats i a
l’abril, el 29,8%. Artur Mas ocupa el
segon lloc, amb el 24,8% (0,8 punts
menys que fa un mes). Josep-Lluís
Carod-Rovira obté el 10,5% (tenia el
12,8% a l’abril). Josep Piqué i Joan
Saura empaten en el 6,2%.
Tots els líders catalans baixen en

APUNT

UN FUTUR
AMB MOLTA
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ÀNGELS PONT DOMÈNECH

RECORD DE VOT EN LES AUTONÒMIQUES DEL 2003
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popularitat, de manera especial Carod-Rovira, que es manté en quart
lloc però perd nou dècimes de punt
respecte al Baròmetre de l’abril. La
millor nota, en una valoració de 0 a
10, és per a Maragall, que rep una
mitjana de 5,6 punts. En segon lloc,
empatats a 5,3, figuren Mas i Saura.
L’últim lloc és per a Piqué, amb 3,6
punts. H

Directora del Gabinet
d’Estudis Socials
i Opinió Pública
(GESOP)

Els últims dos anys la política catalana ha viscut moments diversos de convulsió. Les intensitats i
l’impacte en l’opinió pública han
estat diferents en cada cas, però
els baròmetres d’EL PERIÓDICO
han anat mostrant puntualment
l’estat d’ànim entre descontentament i desencantat dels catalans.
L’enquesta que presentem entre ahir i avui s’ha fet després de
l’última crisi política, la que ha
posat punt final al tripartit. Possiblement, encara amb una certa
confusió, la majoria dels catalans
aproven el desenllaç final d’aquesta història. L’enquesta assenyala Esquerra Republicana (i Josep- Lluís Carod-Rovira) com els
principals perjudicats, possiblement no només per la seva posició davant del referèndum de
l’Estatut, sinó també (i especialment) per la seva falta de coherència en tot el procés.
Qualsevol estimació electoral
en aquests moments és més
aventurada que mai, ja que no
respon en absolut a l’escenari
previ a les eleccions: queden moltes incerteses per aclarir, algunes
d’elles de tanta importància com
són el resultat del referèndum i
la decisió de Pasqual Maragall
d’encapçalar la candidatura socialista a la presidència de la Generalitat.
En conseqüència, de moment
ens quedem amb el fet que el
president té el suport de la majoria per acabar de tancar aquesta
crisi, aconseguir l’aprovació de
l’Estatut i convocar un nou Govern per posar-lo en marxa abans
que s’acabi l’any.

