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Tema del dia

DISSABTE
3 DE MARÇ DEL 2007

N Enquesta electoral (1)

Els líders municipals
ENTRE PARÈNTESIS, EL
GRAU DE CONEIXEMENT

Xavier Trias

Jordi Hereu

Jordi Portabella

Inma Mayol

Alberto Fernández

(88,1%)

(84,8%)

(81,5%)

(80,6%)

(70,5%)

PUNTUACIÓ DE 0 A 10

5,7

5,7

5,5

5,0

3,6

PUNTUACIÓ OBTINGUDA
EL SETEMBRE 2006

5,5

5,3

5,5

5,4

3,4

6,8

6,4

6,8

6,0

7,0

TENDÈNCIA

Preferències com a alcalde
FEBRER 2007

SETEMBRE 2006

25,9%

Jordi Hereu

Cara a cara Hereu-Trias

Els vots assegurats

ENTRE ELS DOS CANDIDATS, ¿QUI PREFERIRIA
COM A ALCALDE DE BARCELONA?
ENTRE PARÈNTESIS, RESULTATS EL SETEMBRE DEL 2006

RESPECTE AL VOT ALS SEGÜENTS POLÍTICS,
¿QUÈ ÉS EL QUE VOSTÈ FARIA
EN AQUESTS MOMENTS?

17,3%

18,6%

Xavier Trias

25,0%

Imma Mayol

12,8%

SEGUR QUE
EL VOTARÀ

PODRIA
VOTAR-LO

ÉS IMPOSSIBLE
QUE EL VOTI

NS/NC

18,3%

Jordi
Portabella

Jordi Hereu (PSC)
18,1
52,6

8,1%
11,5%

Alberto
Fernández

24,4

4,9

5,1%
5,5%

29,6%

Altres, indiferent,
cap, NS/NC

Xavier Trias (CiU)
16,0
44,1

22,6%

Xavier Trias

¿Em sabria dir el
nom de l’alcalde ?

(37,0%)

35,3

4,6

Jordi Hereu

32,6%

Jordi
Hereu
64,0%

44,9%
Resta

22,6%

(39,0%)

Imma Mayol (ICV-EUiA)
7,0
44,0
44,6

4,4

Alberto Fernández Díaz (PPC)
5,3 15,0
75,8

4,0

Jordi Portabella (ERC)
4,9
43,9

4,6

RECORD DE VOT EN LES ANTERIORS MUNICIPALS
PSC

ERC

ICVEUiA

CiU

PPC

Xavier
Trias

17,2

37,9

13,2

72,2

57,9

Jordi
Hereu

67,8

50,0

67,9

18,0

7,9

Altres,
indiferent,
cap,
NS/NC

15,1

NS/NC

Altres

30,4%

5,6%
RECORD DE VOT DELS
QUE RESPONEN “JORDI HEREU”
PPC

PSC

50%

68,6% 69,2% 79,3%
60

CiU

70

ERC

80

ICVEUiA

83%
90

100

12,1

18,9

9,8

46,6

34,2

EVOLUCIÓ DELS CANDIDATS

Hereu es consolida com a
alcalde en només mig any
b Els alcaldables
del PSC i de CiU
obtenen idèntica
qualificació: 5,7

tat el 8 de setembre de l’any passat:
dos de cada tres entrevistats pronuncien el seu nom espontàniament quan se’ls pregunta qui és
l’actual alcalde de Barcelona.
/ Hereu és el candidat
a qui més enquestats diuen que és
segur que votaran o que podrien arribar a votar. Així mateix, és el preferit com a alcalde d’entre la totalitat dels candidats. Trias és, entre
tots els alcaldables, el que més índex de fidelitat conserva del seu
propi electorat, seguit d’Hereu, MaEL VOT SEGUR

EL PERIÓDICO
BARCELONA

ordi Hereu, que va substituir
Joan Clos al capdavant de
l’alcaldia de Barcelona, ha
sabut fer-se un forat de popularitat en els escassos sis mesos
que han passat des del relleu, execu-

J

Molta atonia
i mobilització
escassa
ÀNGELS

PUNTUACIÓ DELS
VOTANTS DEL SEU PARTIT

50%

el Periódico 3

yol, Fernández Díaz i, en últim lloc,
Portabella.
En un cara a cara amb Trias, el
seu principal oponent, el candidat
socialista treu al convergent més de
12 punts d’avantatge. Pel que fa a la
valoració dels aspirants a alcalde,
Hereu i Trias queden igualats. Tots
dos milloren respecte a l’enquesta
del mes de setembre passat, encara
que més el primer que el segon. Mayol és l’única que retrocedeix, probablement a causa de les declaracions que va realitzar sobre els antisistema.

La convicció que el PSC guanyarà
les municipals és àmpliament majoritària. Aquesta creença està més
arrelada entre els votants d’ERC
que en cap altre grup, inclòs l’electorat socialista. Encara que els electors de CiU i els del PPC no veuen
tan clara la victòria del principal
component del tripartit, al voltant
de la meitat de tots dos col.lectius
es rendeix davant de l’aparent
evidència i l’accepta.
/ El coneixement que tenen els entrevistats dels partits que recolzen el govern municipal és decebedor. La
majoria assenyala que qui governa
és el PSC. Aconsegueixen donar els
noms dels tres membres del tripartit un de cada tres. Els més informats són els votants d’ERC i els
d’ICV-EUiA. H

CONEIXEMENT DEL TRIPARTIT

Pont
Directora de GESOP

La primera enquesta preelectoral
a Barcelona que publica avui EL
PERIÓDICO aporta moltes dades
interessants, no únicament des
del punt de vista electoral. Es
constata molta atonia i una escassa mobilització, que afecta tot
l’espectre polític. L’estimació de
vot dóna uns resultats molt similars als de l’any 2003, encara que
amb un alt grau d’indefinició o
de desmotivació de tots els electorats que fa pensar que encara hi
ha bastant de camí per canviar
les coses al llarg dels mesos vinents.
A Jordi Hereu, l’únic candidat
nou, aquests sis mesos com a alcalde li han servit per adquirir
més notorietat, però això no es
correspon exactament amb el fet
que sigui més conegut. No obstant, una millor identificació del
candidat socialista el situa per davant en la preferència per ser alcalde respecte al seu principal rival, Xavier Trias. El líder convergent, malgrat que no acaba de
convèncer, es beneficia lleugerament d’un cert desconcert de
l’electorat socialista i del de les altres forces que formen el govern
municipal. D’aquesta manera,
l’enquesta també posa en relleu
l’impacte que han tingut les declaracions d’Imma Mayol, que li
han aportat molta notorietat
però que l’han fet retrocedir en
valoració, tant en general com,
específicament, en el seu propi
electorat.
Altres dades que expliquen
molt l’estat d’ànim dels barcelonins són les que fan referència a
la valoració de la ciutat: molts
pensen que ha empitjorat durant
els últims dos anys i se senten
confosos amb una Barcelona que
perceben insegura, cara (vivenda)
i diferent. El desconcert també es
reflecteix en la poca confiança
que mostren respecte a l’Administració en temes que desenvoluparem demà. I a tot això s’hi suma, o és la seva conseqüència, la
falta de lideratge municipal que
des de fa temps pateix la ciutat.
En les pròximes eleccions, el repte hauria de ser recuperar la confiança i l’orgull dels barcelonins a
Barcelona i en els seus governants.

