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El tripartit i la ‘sociovergència’
quasi empaten en preferències
b La diferència a
favor d’un Govern
de CiU i PSC es
redueix a sis dècimes
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Després de les pròximes eleccions de l’1-N, si cap partit obté la majoria absoluta,
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l tripartit i la sociovergència
queden pràcticament igualades com les coalicions preferides en el cas que cap
partit obtingui la majoria absoluta
l’1-N. La distància entre les dues opcions es redueix a sis dècimes a favor del pacte PSC+CiU. En l’enquesta
publicada l’11 d’octubre passat, la
diferència a favor d’un pacte entre
els socialistes i els nacionalistes era
de dos punts. No obstant, les dues
opcions tenen ara menys addictes
que fa 15 dies.
La tercera coalició més desitjada
és la nacionalista (CiU-ERC), però
també aquesta perd partidaris. En
canvi, tot i que tan sols en nou dècimes de punt, augmenten els que
preferirien un pacte CiU-PPC.

E

/ Segons
l’enquesta, feta els dies 19, 20 i 21
d’aquest mes, les coalicions possibles serien, en primer lloc, la sociovergència, que agruparia entre 86 i
90 diputats (la majoria al Parlament
és de 68). Aquesta és l’opció de govern preferida pels electors del PSC i
de CiU, encara que en els dos casos
es dóna una majoria relativa.
La segona possibilitat seria el tripartit, que sumaria de 70 a 73 escons. Aquesta opció, nascuda del
pacte del Tinell, només és majoritària entre l’electorat ecosocialista,
però minoritària entre els votants
republicans, tot i que amb poca diferència amb un possible pacte amb
CiU. La repetició del tripartit és encara menys desitjada per l’electorat
del PSC, que hi aportaria més de la
meitat dels diputats.
Finalment, sempre segons els resultats de l’enquesta, hi hauria una
tercera coalició possible: CiU i ERC.
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Esquerra i
nacionalisme,
cara a cara
33 El 53,1% dels enquestats
prefereixen un Govern d’esquerres abans que un de nacionalista. Els seus partidaris arriben al
28,3%. Les preferències per l’esquerra són concloents entre els
votants d’ICV-EUiA (el 89,5%),
PSC (el 73,2%), ERC (el 56,3%) i,
tot i que en majoria relativa, entre els del PPC (el 36,2%). Sols
l’electorat de CiU opta per un
govern nacionalista (el 57,6%).

*Altres coalicions, cap i ns/nc
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Aquesta possibilitat es donaria sempre que les dues formacions obtinguessin l’1-N la cota més alta de diputats que els atorga el sondeig (69
en total). També seria factible la
combinació si ERC arriba al nivell
més baix i CiU al més alt de la forquilla que els atribueix l’enquesta.
El pacte entre nacionalistes
només és majoritari entre els electors d’ERC, que el prefereixen al tripartit encara que per escàs marge.
Els votants de CiU estan més per la
sociovergència.
La possibilitat d’una coalició entre convergents i populars, de moment, no és factible. Com a màxim,
arribaria als 64 diputats. A més,

aquesta opció és la preferida dels votants del PPC, però tan sols una reduïda minoria d’electors de CiU s’hi
mostren favorables.
Respecte a quina coalició acabarà
governant, una majoria relativa
d’enquestats opinen que serà la sociovergència, però el tripartit segueix
a tan sols 1,3 punts. H

DEMÀ, VALORACIÓ
DE LA CAMPANYA
En l’edició de demà, EL PERIÓDICO publicarà les respostes sobre les opinions al voltant de la campanya electoral.

Directora de GESOP

D’aquí a una setmana justa els catalans tindran un dia de reflexió
per acabar de decidir el seu vot.
Atesa la inestabilitat que defineix
encara l’escenari electoral –fins
tot entre l’electorat de CiU, en
què creix la indecisió i la insatisfacció–, la campanya adquireix
un paper més important. De fet,
en els últims quinze dies l’escenari inicial ha variat i CiU, que apareixia com a clar guanyador, ha
retrocedit i s’han escurçat les diferències amb el principal rival.
La dada més rellevant i reiterada de tota l’enquesta és el retrocés de popularitat i preferències d’Artur Mas, que deixa de ser
el més valorat, i s’escurça la
distància en preferències amb
José Montilla fins a arribar pràcticament a l’empat. L’avantatge de
la coalició nacionalista quant al
liderat s’ha esvaït i el pes dels
candidats en el comportament
electoral dels votants a les properes eleccions autonòmiques apareix com a secundari. Així doncs,
les sigles i el que representen
(continguts i formes) seran la variable amb més pes en la decisió
final dels que vagin a les urnes,
un nombre força més reduït que
els que ho van fer fa tres anys.
El frec a frec dels candidats del
PSC i CiU es reprodueix en les opcions partidàries i la resta de formacions són les úniques que
veuen augmentar la seva estimació de vot des que va començar la
campanya: ERC, el PP i, sobretot,
ICV han millorat les seves expectatives durant les últimes dues
setmanes. En l’interval recorregut de la campanya electoral,
CiU, amb les seves propostes i actuacions, ha incomodat molts
ciutadans de Catalunya: és l’opció més citada quan es pregunta
quin partit està fent la campanya
més bruta. La campanya fins ara
ha contribuït a un increment de
la competitivitat i a una incertesa
més gran sobre qui serà el guanyador. Queda una setmana per
saber-ne el resultat final.

