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EL PERIÓDICO

LA VALORACIÓ DELS LÍDERS POLÍTICS

Zapatero rep la millor nota
però no passa de l’aprovat just
b Els dos principals
líders fa tres anys
que abaixen la nota
constantment
b Rajoy, que perd
tres dècimes, queda
en penúltim lloc, al
costat d’Ibarretxe
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ap dels líders polítics actuals té, ara mateix, credibilitat suficient per merèixer l’entusiasme dels seus
seguidors i que aquests li concedeixin una bona nota. Segons el present baròmetre de GESOP, l’únic
que arriba a l’aprovat just és el president del Govern, José Luis Rodríguez

C

Zapatero, tot i que perd quatre dècimes respecte al baròmetre del juliol.
Tots els altres suspenen.
Si la pèrdua de Zapatero és de quatre dècimes, Mariano Rajoy, líder del PP, en
perd tres i queda en penúltim lloc,
molt lluny de l’aprovat i només per
davant del lehendakari Juan José Ibarretxe. La pèrdua de puntuació de
tots dos és una constant des de
l’abril del 2004. I tots dos han patit
la mateixa pèrdua: 1,1 punts, i han
mantingut entre tots dos la mateixa
distància que en aquella data.
El dirigent socialista, però, guanya el seu oponent en el percentatge
d’enquestats que asseguren que el
votaran o que el podrien arribar a
votar: 3,2 punts de diferència en el
primer cas i 13,8 en el segon. Més de
la meitat diuen que és impossible
que votin Rajoy, mentre que de Rodríguez Zapatero asseguren això

RAJOY, LLUNY DE L’APROVAT /

quatre de cada 10.
A l’hora de valorar l’actuació del
Govern hi ha una clara divisió d’opinions. La diferència entre els que la
qualifiquen de bona o molt bona i
aquells que diuen que és dolenta o
molt dolenta es redueix a 2,4 punts.
La tendència a disminuir la qualificació de l’Executiu és constant des
de poc després de la seva presa de
possessió.
El terrorisme és el problema més
important que té Espanya en
aquests moments, segons els enquestats. Aquest problema l’esmenten 57 de cada cent ciutadans consultats. En segon lloc figura l’atur,
seguit de la immigració, la vivenda,
la crispació política, l’economia, la
inseguretat ciutadana i la precarietat laboral. Altres problemes que
preocupen en menys grau són la
gestió del Govern, l’educació, la sanitat, la justícia, les pensions o la divisió entre els espanyols. H

ÀNGELS
Directora de GESOP

¿QUIN ÉS EL PROBLEMA MÉS
IMPORTANT D’ESPANYA?
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fitxa tècnica
EMPRESA RESPONSABLE

GESOP
< Tècnica d’investigació:
entrevista telefònica assistida per
ordinador (CATI per les seves
sigles en anglès).
< Àmbit geogràfic: Espanya.
< Univers: població de 18 i més
anys amb dret a vot.
< Nombre d’entrevistes: 1.500.
< Error de la mostra: +/-2,58% per
a un nivell de confiança del 95% i
p=q=0,5.
< Tipus de mostreig: selecció
aleatòria de les famílies i dels
individus a entrevistar, mitjançant
quotes de sexe i edat,
representatives de la població de la
ciutat.
< Treball de camp: s’ha portat a
terme entre els dies 11 i 15 de
març del 2007.

L’enquesta que avui publica EL
PERIÓDICO posa de manifest el
descontentament que senten els
ciutadans davant la situació
política espanyola actual. Aquesta insatisfacció es percep en qualsevol de les variables que analitzem, ja sigui la valoració dels
polítics o la confiança en els partits. Cap polític ni cap partit hi
guanya amb això. Des que governen els socialistes, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy
obtenen les seves pitjors valoracions i els partits als quals representen han concitat més desconfiança dels electors. Aquestes
dues variables són un indicador
de la confrontació en què està immersa la política espanyola, on
les posicions intermèdies perden
força: un 25% dels entrevistats valoren amb un zero l’actuació de
Rajoy, i un 16% ho fa amb la de
Zapatero.
És evident que aquesta situació
s’explica, en gran mesura, per la
utilització amb fins electoralistes
de la política terrorista. La forma
és el fons i, en aquest sentit, les
formes d’actuar dels actors
polítics demostren als ciutadans
la incapacitat de fer la seva feina
d’una manera responsable: explicar, confrontar i intentar consensuar els seus principis sense utilitzar la demagògia ni les debilitats
d’un procés tan complex com és
intentar la solució definitiva del
terrorisme, que posen en suspens
la població. És alliçonador que,
de manera totalment espontània,
un 18% dels entrevistats assenyalin que el principal problema
d’Espanya és la política i els seus
polítics.
L’enquesta determina que el
PP és el principal responsable
d’aquesta situació: la majoria
dels entrevistats el culpabilitzen
de fomentar la crispació, animar
la confrontació entre territoris i
d’actuar amb demagògia i electoralisme. Si els entrevistats tenen
raó, els resultats de les pròximes
eleccions municipals són els
únics que –malgrat els precedents de les generals del 1996 i
les basques del 2001– el faran recapacitar sobre si aquesta estratègia és la correcta per obtenir,
novament, el poder a Espanya.

