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DIUMENGE
2 DE NOVEMBRE DEL 2008

Tema del dia

Baròmetre d’Espanya (i 3) 3 L’opinió

Pàgines 2 a 4 LLL

La crisi castiga el PSOE amb més força que la polèmica de l’Estatut i el ‘cas De Juana’
EVOLUCIÓ DEL VOT ESTIMAT I RESULTATS ELECTORALS
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Set mesos després de les eleccions
generals en què els socialistes van
revalidar la majoria necessària
per governar, l’estimació de vot
situa al davant el PP. De fet, és la
primera vegada que passa això
des del 2004. Aquest avantatge és
conseqüència més del retrocés de
les expectatives del PSOE que no
pas d’un avanç del Partit Popular.
L’enquesta també indica un increment de les expectatives d’Izquierda Unida (tot i la seva crisi
interna que viu la formació) i un
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avanç notable d’Unió Progrés i Democràcia (UPD), el partit de Rosa
Díez.
Lògicament, com ja hem assenyalat moltes vegades, les estimacions lluny de les convocatòries
electorals s’han de prendre únicament com a indicadors de l’estat de
salut de cada força política en un
moment determinat i en una conjuntura específica. I és evident que
l’actual no afavoreix el PSOE. Tots
els indicadors que recull aquest
Baròmetre d’Espanya, ja siguin de
gestió del govern o de confiança en
els socialistes i Zapatero, retrocedeixen d’una manera molt accentuada. Ja ho havien començat a fer
tot just dos mesos després de les
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L’ambient general
va més enllà del
descontentament i se
situa en la por al futur
La idea que
Espanya està més
ben preparada que
cap altre país no arrela
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eleccions i continuen en la mateixa línia.
En la passada legislatura el
PSOE i el seu líder ja havien patit
situacions puntuals de desconfiança per una bona part de l’opinió pública: van ser els moments
del debat de l’Estatut català i els de
la polèmica al voltant de la llibertat de l’etarra De Juana Chaos. De
fet, la confiança en el PSOE, la valoració de Rodríguez Zapatero i la
intenció directa de vot l’octubre
del 2008 se situa en valors molt similars als d’aleshores (octubre del
2005 i març del 2007 respectivament).
En canvi, és la primera vegada
des de l’any 2004 que les crítiques

a la gestió del Govern superen les
valoracions positives. I això té la
seva explicació en la crisi
econòmica que afecta Espanya i
el món desenvolupat. Totes les variables de l’estudi es veuen sacsejades per la percepció i preocupació enfront de la situació
econòmica. La crisi i l’atur són
considerats els problemes més
importants. Més del 50% dels espanyols diuen que ja s’han vist
afectats en la seva economia personal i molts ciutadans estan patint pel seu lloc de treball.
Tot i que la crisi s’atribueix
majoritàriament a factors internacionals, els enquestats són
crítics a l’hora de valorar la manera com l’està gestionant el Govern espanyol. I la idea que es vol
transmetre des del mateix Executiu en el sentit que el nostre país
està més ben preparat que la majoria per superar la crisi, no ha arribat a arrelar entre els espanyols
interpel.lats per l’enquesta. En totes les qüestions (tant en les preguntes directes sobre l’economia
com en les que no ho són) es
constata un ambient general que
en aquest moment va més enllà
del descontentament i que se situa en el temor i la desconfiança
envers el futur.
A diferència d’altres moments,
els canvis en l’estimació de vot no
estan precedits per un posicionament ideològic enfront d’un determinat esdeveniment (com va
ser el cas de l’Estatut o el de De
Juana Chaos citats anteriorment).
En aquesta ocasió, és fruit d’una
inquietud que afecta tothom i
que el Govern, que tot just acabem d’escollir, té la responsabilitat de calmar i gestionar.
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