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Tema del dia

el Periódico

Baròmetre de primavera (1) 3 L’Executiu i l’oposició

El Govern, de
moment, ni bé
ni malament

¿Com valora
l’actuació del Govern
de la Generalitat?
GENER DEL 2007

¿Com valora l’actuació
de l’oposició de CiU
encapçalada per Mas?
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b Les opinions
neutres signifiquen
gairebé la meitat de
les respostes donades
EL PERIÓDICO
BARCELONA

l Govern de la Generalitat
no té tan bona acollida com
el seu president, segons el
Baròmetre de GESOP, encara que es donen més opinions positives que negatives. Més de la tercera
part considera la gestió de l’Entesa
bona o molt bona i una sisena part
diu que és dolenta o molt dolenta.
La majoria, no obstant –gairebé la
meitat dels consultats–, manté una
posició neutra i assegura que no és
ni bona ni dolenta.
Lògicament, els electors que recorden haver votat els components
del Govern de l’Entesa són més proclius a recolzar la gestió de l’Executiu. Els més crítics són els votants de
Ciutadans, els del PPC i els de CiU,
per ordre creixent de respostes negatives.
L’actuació opositora d’Artur Mas
en surt lleugerament més malparada. Així, tres de cada 10 enquestats
diuen que és bona o molt bona,
pràcticament els mateixos que la

E

De l’entusiasme
socialista a les
reticències
dels socis
Els únics electors que opinen
per majoria absoluta que l’actuació de la Generalitat és bona o
molt bona són els del PSC (el
56,4%). Entre els votants d’ERC
són el 43,9%, i entre els d’ICVEUiA, el 40,4%. Aquests últims
són també els únics que per majoria absoluta (el 51,9%) coincideixen a no opinar ni bé ni malament de l’Executiu. Els que pitjor
la qualifiquen són els electors de
Ciutadans (el 46,2%), seguits
dels del PPC (el 42,9%) i els de
CiU (el 26,5%).

b Més del 50%
dels enquestats no
saben anomenar
cap conseller
consideren dolenta o molt dolenta.
Una mica més d’una altra tercera
part no la qualifiquen de bona ni de
dolenta.
En aquest aspecte, segons el record de vot es produeix alguna sorpresa: no arriben a la meitat els electors convergents que alaben la tasca
opositora de Mas. Però el segon lloc
en opinions favorables l’ocupen els
votants del PSC (la tercera part),
molt per davant dels del PPC, Ciutadans, ERC i ICV-EUiA.
/ Dos de
cada tres enquestats diuen espontàniament el nom dels partits
que formen part del Govern, mentre
que gairebé un de cada quatre dóna
altres respostes.
El millor coneixement dels socis
de l’Entesa correspon als votants
d’ICV-EUiA (9 de cada 10 assenyalen
els tres partits), seguits dels d’ERC
(una mica menys que els anteriors) i
els de Ciutadans, CiU, PPC i, en últim lloc, els del PSC.
Els enquestats tenen clar que entre els tres partits que formen l’Executiu, qui mana més, té més poder i
imposa més les seves decisions és el
PSC. Una majoria absoluta de les respostes donen aquesta opinió. Però el
PSC també es considera més responsable, més fidel als pactes i més respectuós amb els socis de govern. Esquerra s’emporta la pitjor opinió
dels ciutadans, que la consideren la
menys responsable, la menys fidel al
pacte i la menys respectuosa amb els
seus socis de Govern.
Sis de cada 10 consultats no són
capaços d’anomenar cap dels consellers. Montserrat Tura és la més anomenada, seguida de Joan Saura, Ernest Maragall. Joaquim Nadal, Marina Geli i Joan Puigcercós. Tots els altres, inclòs Carod-Rovira, estan per
sota del 10% de respostes. Fins i tot
el titular de la important Conselleria d’Economia i Finances, Antoni
Castells, només l’esmenta el 4,5%. H
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¿Sabria dir el nom d’algun o alguns consellers del Govern
de la Generalitat?
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Passat el període postelectoral,
els catalans comencen a tenir
una opinió més formada sobre el
seu Govern i el seu president. Si
fa tres mesos predominaven les
opinions neutres i la no resposta,
en l’enquesta actual la dada més
rellevant és l’increment de la confiança dels catalans envers el president Montilla. Més de la meitat
creu que està sent un bon president, és el polític més ben valorat
i és l’únic que millora la nota en
relació amb les dades obtingudes
fa tres mesos. També està més
frec a frec amb el seu principal rival, Artur Mas, a qui avantatja
lleugerament en la confrontació
cara a cara.
Aquesta millora de Montilla va
acompanyada d’una valoració relativament positiva de la tasca de
govern, d’unes perspectives de
millora del país i d’una visió
força positiva de la marxa de
l’economia. A pesar d’això, hi
continua havent una percepció
bastant crítica de la situació política i una valoració controvertida de l’evolució de Catalunya en
el darrer any. Més enllà dels problemes específics, torna a sorprendre la quantitat de ciutadans
que de forma espontània citen
com un dels principals problemes que afecten el país la insatisfacció amb els polítics o els desacords entre ells.
Possiblement, bona part
d’aquesta insatisfacció està lligada al debat sobre la identitat nacional i l’ús que en fan els partits
i que últimament ha tornat a ser
debatut al Parlament. Les respostes espontànies relacionades amb
aquest tema han augmentat considerablement.
Les conseqüències electorals
en l’escenari autonòmic tenen,
en aquest moment, solament un
valor indicatiu, lluny com estem
de les pròximes eleccions autonòmiques. Però d’aquí a un mes
hi ha eleccions municipals i la
temperatura ambiental marcarà,
sense cap mena de dubte, la participació i els resultats electorals
que es donin.

