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EXPECTATIVES ELECTORALS A CATALUNYA

El Govern de l’Entesa manté
la majoria tot i l’avanç de CiU
Nacionalistes i PSC creixen a costa de PPC, ERC
i Ciutadans, que no supera la barrera del 3%
EL PERIÓDICO
BARCELONA

iU consolida el seu lideratge electoral, encara que el
PSC també avança respecte
a les eleccions autonòmiques de l’1 de novembre. El partit
que lidera Artur Mas amplia el seu
avantatge, segons el Baròmetre de
primavera elaborat per a EL PERIÓDICO pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP). No
obstant, si se celebressin eleccions
ara mateix i fins i tot considerant la
cota més baixa de diputats que l’enquesta atribueix als membres del tripartit, el Govern de l’Entesa conservaria la majoria absoluta.
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/ Segons les
dades aportades per aquest baròmetre, CiU obtindria 4,2 punts més que
l’1-N i la seva collita d’escons augmentaria entre cinc i set. Per la seva
part, el PSC, amb un augment d’1,7
punts, aconseguiria entre tres i cinc
diputats més que en les eleccions
del 2006. La voracitat de convergents i socialistes se satisfà mossegant a l’electorat dels partits petits.
Els que en surten més mal parats
són ERC i el PPC, que tenen unes
pèrdues de 2,2 i de 2 punts, respectivament, i entre tres i quatre escons
en els dos casos, a més de Ciutadans,
que al no arribar al 3% perdria els
seus tres diputats. ICV-EUiA surt més
airosa del tràngol: amb un descens
de sis dècimes es quedaria amb la
dotzena de diputats que té ara o en
perdria un.
CiU obté el gruix dels seus guanys
d’antics votants del Partit Popular,
que ha accelerat el seu descens després del fracàs electoral del març
passat. La federació nacionalista
també arrabassa un nombre significatiu de vots a ERC i picoteja en els
del PSC i ICV. Els socialistes, per la
seva part, pesquen sobretot entre els
electors d’Esquerra i Iniciativa.
LES COLLITES DE CiU I PSC

/ Veient els índexs
de fidelitat que mostren els diferents electorats s’entén la pujada de
CiU i del PSC. El PPC, en canvi, es
queda amb una mica més de la meitat dels seus antics votants, una sagnia que molt probablement és l’efecte col.lateral de les discussions internes pel lideratge del partit, tant en
l’àmbit català com en l’espanyol.
L’índex de fidelitat més alt, com ja

LA SAGNIA DEL PPC
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Els enquestats es confessen cada vegada més
pessimistes respecte a la situació econòmica

SI DIUMENGE HI HAGUÉS ELECCIONS
AUTONÒMIQUES¿QUIN PARTIT VOTARIA?
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La sequera no varia les dades
Els dos grans s’enforteixen i el president es consolida
ÀNGELS

Pont
DIRECTORA DEL GESOP

Aquest Baròmetre, com l’anterior,
mostra que a Catalunya preocupa
l’evolució del país. Els ciutadans
opinen que en els últims temps les
coses no han anat prou bé i hi ha
una certa desconfiança envers el
futur. S’ha reduït força la inquietud per les infraestructures, però
ha aparegut la incertesa que genera el problema de la sequera i la
política de l’aigua. Ambdós centrats sobretot en el context català,
però que generen debats entre els
territoris i al voltant de la solidaritat entre ells. A més d’aquestes es-

pecificitats, la percepció de la crisi
econòmica va guanyant terreny.
Els efectes polítics que poden tenir aquestes qüestions són merament puntuals i, per tant, les dades
polítiques o l’estimació de vot reprodueixen l’estat de salut dels partits i
dels seus líders en un moment en
què molts dels partits són un aparador de les seves contradiccions i debats. Per tant, l’anàlisi de les dades
obliga a tenir en compte:
1. Els resultats de les últimes eleccions generals, que han mostrat un
PSC fort i uns partits més febles, que
no han estat capaços d’aguantar
(ERC) o de millorar notablement
(PPC) els seus resultats.
2. La crisi oberta a ERC desconcerta
a bastants, en divideix altres i fa que
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els seus simpatitzants es mostrin relativament crítics i, en alguns casos,
indecisos i allunyats.
3. Quelcom similar li passa al PP després d’haver perdut les eleccions.
Ara hi ha un debat sobre el lideratge, a Catalunya i a Espanya. Com a
ERC, incertesa, crítica i divisió entre
els simpatitzants.
4. Tot i que CiU no va millorar els
seus resultats a les generals, hi ha la
percepció que no li han anat malament. No s’ha de perdre de vista que
a l’inici de la campanya pràcticament totes les enquestes indicaven
una certa tendència a la baixa que
es va anar corregint a mesura que
ens acostàvem a la cita electoral.
En aquest context, ¿en quin punt
se situa l’escenari polític català?

L’enquesta assenyala un enfortiment dels partits grans (CiU i PSC) i
un afebliment dels petits, especialment el PPC i ERC. Més enllà de les
pujades i baixades, l’actual Entesa
es podria continuar mantenint.
També una eventual coalició nacionalista. Un escenari similar a l’actual, però amb una distribució interna de cadascun dels partits lleugerament diferent.
I, finalment, una dada que pot
semblar curiosa: CiU millora, i José
Montilla també. Nacionalistes i socialistes estan gairebé empatats en
intenció directa de vot, però Montilla surt amb avantatge en les preferències com a president. Mentre
que CiU obté la millor intenció i la
millor estimació de vot des de les
autonòmiques, Montilla aconsegueix la millor nota i, sobretot, en
la confrontació amb Artur Mas. És
a dir: Montilla puja i Mas no es
mou. Seguirem amb atenció aquesta dada, tan rellevant per a la mobilització electoral i de cada partit
en particular.
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