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Baròmetre d’hivern 3 L’escenari postelectoral
El 28 de novembre passat, CiU va guanyar les eleccions catalanes

¿creu que la derrota dels socialistes a Catalunya
és culpa de Zapatero o més aviat de Montilla?
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¿Creu que la derrota dels socialistes a Catalunya
és un primer pas per al canvi a Espanya?
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Catalunya i Espanya?
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Zapatero també paga la
factura de la derrota del PSC
Una quarta part dels
sondejats atribueixen
al dirigent del PSOE
el resultat del 28-N
ALBERT OLLÉS
BARCELONA

P

otser a causa de la notable
presència que van tenir
els dirigents del PSOE en
la campanya electoral de
les autonòmiques, que en el conjunt
d’Espanya no es dubta de la supeditació del PSC a Ferraz o que a Catalunya
hi ha calat la sensació que José Luis
Rodríguez Zapatero ha posat pals a
les rodes del Govern de José Montilla. Tant si és tot això o, senzillament,
perquè la figura del secretari general
socialista cada dia resta més que no
pas suma, el Baròmetre d’hivern del
GESOP reflecteix que una part considerable de la factura per la derrota
del 28-N la paga de la seva butxaca el
cap del Govern central.

D’aquesta manera, el 32% de les
persones enquestades consideren
que Montilla és el culpable del revés
electoral sofert pel PSC, però el 26,7%
(una quarta part del total) en responsabilitza Zapatero. Els que més critiquen l’encara president en funcions són els residents a Catalunya i
a les dues Castelles, i els votants del
PSOE, IU i CiU. En canvi, el cap de
l’Executiu espanyol és acusat principalment pels enquestats gallecs,
els canaris i els que diuen que són fidels al PP.
PRIMER PAS / On hi ha més coincidència, i tampoc és una bona notícia per
a Zapatero, és en el fet que la debacle socialista a Catalunya és l’antesala del que l’espera al PSOE en les
eleccions generals de principis del
2012. Així ho creuen el 64,4% dels espanyols. Una opinió majoritària en
tots els segments de població analitzats en aquest sondeig, amb els votants del PP i de CiU com a màxims
defensors.

La federació nacionalista en surt
bastant més ben parada en referència a les expectatives de la seva nova
etapa al capdavant de la Generalitat.
Així, sis de cada 10 enquestats consideren que el Govern de CiU serà bo
per a Catalunya. I en això no només
hi incideixen els catalans, en un fidel reflex del que va succeir a les urnes el 28 de novembre passat, sinó
també els bascos, els gallecs i els votants del PNB i... d’UPD (77,8%).
En canvi, quan la pregunta es refereix a si les relacions entre Catalunya
i Espanya milloraran amb Artur
Mas, triomfa la divisió d’opinions.
El 39,7% creu que sí i el 36,7% pensa
el contrari. Una altra vegada, les persones sondejades d’Euskadi són les
que més recolzen les opcions de CiU,
juntament, en aquest cas, amb les
del País Valencià. Els que vaticinen
un escenari més negatiu que l’actual tenen com a principals promotors els menors de 45 anys, els electors amb formació universitària i els
d’UPD. H

Una remuntada cada
cop més dificultosa

¿H

a tocat fons el
PSOE? ¿És possible la remuntada? El Baròmetre d’EL PERIÓDICO assenyala, una altra vegada, un mínim
històric en les dades dels socialistes. Si en aquests moments se celebressin eleccions generals, el
PSOE estaria 13,5 punts per darrere del PP, que obtindria la majoria absoluta dels escons.
L’estudi posa en relleu una percepció molt delicada de la situació política actual, que es manifesta amb bastanta cruesa en la valoració dels polítics amb opcions
de govern (José Luis Rodríguez
Zapatero i Mariano Rajoy) i en la
pèrdua de confiança de les forces
polítiques que representen.
Això també es trasllada a la
intenció directa de vot, on la
tercera opció més citada és el
sufragi en blanc, que obté el
màxim dels últims 10 anys.
Tot i amb això, malgrat la
desconfiança general en les
dues principals forces polítiques espanyoles, el verdader canvi s’ha produït en la imatge i la
valoració del partit del Govern
central, que no ha parat de perdre suports des de les eleccions
del 2008. Fa dos anys, el PSOE se
situava al davant en intenció directa de vot i en estimació. En l’actualitat, els socialistes apareixen
13 punts per darrere del PP. Només el 12% dels espanyols diuen
tenir molta confiança o bastanta
en el PSOE, 20 punts menys que
al començament d’aquesta legislatura. Zapatero es troba en els
seus mínims històrics pel que fa
a valoració i la seva nota ha caigut
des del maig del 2008 més de dos
punts (del 5,6 al 3,5). De fet, gairebé el 30% dels ciutadans puntuen
amb un zero el cap de l’Executiu
central.
És evident que aquestes dades
no són únicament resultat de la
crisi econòmica. També és notori que les situacions extremes, i
l’actual ho és, són les que posen

en relleu les fortaleses i debilitats
dels nostres governants. I és obvi que
els espanyols han vist més debilitats
que no pas fortaleses en aquest Govern.
El PSOE cau de manera progressiva i ràpida (13 punts des de les últimes eleccions), mentre que el Partit Popular va creixent progressivament però de manera més moderada
(cinc punts des del 2008). També milloren les altres forces polítiques, de
manera especial IU, que en termes
relatius és qui millor rendibilitza
la caiguda socialista, ja que podria
multiplicar per set els escons actuals (de 2 a 13 o 15). Creix UPD, malgrat que potser de forma més moderada que en enquestes anteriors, i
millora notablement CiU.

És difícil que el PSOE
recuperi en tan poc
temps la gran quantitat
de confiança perduda
La federació rendibilitza el
seu èxit electoral del 28-N en una
Catalunya que és l’única comunitat
autònoma en què els socialistes se
situen lleugerament per davant del
PP en intenció directa de vot. De fet,
l’enquesta mostra en l’àmbit electoral espanyol dinàmiques semblants
a les que s’han donat en les últimes
eleccions al Parlament.
El 22 de maig que ve se celebraran
eleccions municipals a tot Espanya i
també comicis autonòmics a moltes
comunitats. Aquestes sí que seran
unes verdaderes primàries de les legislatives i, sense cap mena de dubte, seran les que ratificaran o moderaran el canvi que es reflecteix a totes les enquestes.
Ara bé, ¿els socialistes poden remuntar i tornar a guanyar les eleccions del 2012? Potser el PSOE és capaç
de canviar alguna tendència, però
és difícil, per no dir impossible, que
pugui recuperar en tan poc temps la
gran quantitat de confiança que ha
perdut. H

