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Enquesta preelectoral a BCN
SONDEIG DEL GESOP PER A EL PERIÓDICO

Hereu retalla a la meitat l’avantatge
de CiU reforçat per les primàries
El PSC, en la millor de les seves opcions, se situa
només quatre regidors per sota del principal rival
CARLES COLS
BARCELONA

L’

avanç de les forces convergents sobre els territoris
socialistes es pot trobar el
22 de maig en un pas de
les Termòpiles no cartografiat fins
al moment. Ho revela l’enquesta
preelectoral del Gabinet d’Estudis
Socials i Opinió Pública (GESOP) per
a EL PERIÓDICO sobre la batalla de
Barcelona. Jordi Hereu ha sortit notablement reforçat de les primàries que va guanyar a Montserrat Tura diumenge passat. L’alcalde surt
del coma en què el situava un sondeig realitzat pel GESOP fa menys
d’un mes. Hereu va començar al febrer amb un catastròfic pronòstic
de nou regidors, enfront dels 18 o
19 del principal rival, el convergent
Xavier Trias. La diferència és ara, en
el millor dels casos, de només quatre regidors.
Concloure que Hereu ha sortit
de les primàries fet un Leònides se-

Trias recula poc,
però el nou pronòstic
demoscòpic li redueix
les opcions de pacte i el
posa en mans del PP
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Els convergents
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PS

Trias, és clar,
és l’anvers de la moneda. Encara té
prou forces per travessar les Termòpiles. És cert. L’enquesta pronostica
que el candidat de CiU aconseguirà entre 16 i 17 regidors el pròxim
22-M. Retrocedeix dos regidors en
menys d’un mes, però la principal
diferència entre el resultat d’ara i
el de fa un mes és que, tot i que segueix primer, Trias veu com es tanca el ventall de possibles aliances
fins al punt que més incomoda els
CAMPANYA INCÒMODA /

estrategs convergents per a la campanya. La xifra màgica a l’Ajuntament de Barcelona és 21. És la de la
majoria absoluta. Fa tres setmanes
Trias podia, sociovergència al marge, esfullar la margarida entre ERC
i el PP. La nova enquesta el situa en
una incòmoda posició en què, a priori, sembla bolcat a buscar el pacte
amb el PP (sis o set regidors), la solució que menys agrada als simpatitzants de la federació nacionalista.
La situació es deu, en part, al fet
que els altres tres actors menors de
la política municipal barcelonina
semblen immunes des de fa anys als
vaivens de la política catalana. Una
mica més amunt, una mica més
avall, els resultats del PP (sis o set regidors), ICV-EUiA (tres o quatre) i Esquerra (tres) acostumen a ser fotocòpies d’edicions electorals anteriors. Per aquest motiu, com sempre,
la gran batalla la dirimeixin una vegada més CiU i el PSC o, segons revela l’enquesta, Trias i Hereu, que

3,8%

MITJANA

59,5%

Aquest cap de setmana, el PSC ha celebrat unes primàries
per escollir el seu candidat a l’alcaldia de Barcelona.
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Altres

ria tota una distorsió de la realitat,
però no és el mateix abans i després
del seu duel amb Tura. Va batre l’exconsellera i ho va fer a més amb la
mirada aprovatòria de la majoria
dels barcelonins pel mètode elegit
pel PSC, les primàries, que celebren
com un sa exercici de democràcia
interna en els partits un 46,3% dels
enquestats. Només un 13,8% renega del sistema. Fins i tot el resultat
final d’aquestes primàries ha agradat. Un 37,9% de les respostes han
aplaudit la victòria d’Hereu. Un
30,9%, no.

Els barcelonins celebren que els socialistes
s’atrevissin amb unes primàries i avalen el resultat

Sí

49,4 40,6 27,5 23,8 28,8

No

26,7 24,8 30,0 54,8 40,4

Indif. 23,9 34,6 42,5 21,4 30,7
EL PERIÓDICO

no és exactament el mateix, perquè
si bé els socialistes han aconseguit
retallar l’avantatge en intenció directa de vot de 18,2 fins a 6,8 punts
en tres setmanes, l’alcalde fins i tot
supera el seu adversari en algunes
confrontacions directes, segons els
enquestats.
Amb tot, Trias encara atresora
una fidelitat de vot (78,9%) que ja
voldrien els socialistes (54,1%), víctimes fins i tot de fugues de vot del
18% amb destí a la candidatura nacionalista. Les eleccions, en resum,
les guanyaria avui Convergència a
Barcelona, però l’enquesta revela
que els fonaments sobre els quals
es basa aquesta afirmació no estan
encara del tot consolidats. Hereu
ha sortit enfortit de les primàries
i, amb ell, la federació barcelonina
del partit, que aspira a ser una veu
potent en el procés de renovació de
la cúpula del partit. H

Videocomentari d’aquesta informació a
http://epreader.elperiodico.cat

Enquesta preelectoral a BCN
AVALUACIÓ
DELS
CANDIDATS

Record
de vot 2007

ENTRE PARÈNTESIS,
EL GRAU DE
CONEIXEMENT

Trias
(94,6%)

Record
de vot 2007

6,7
7,1
5,8

PP
CiU
ERC

PSC
5,5
ICV-EUiA 4,1

5,8

Portabella
(87,8%)

5,2

Record
de vot 2007

3,9
5,1
6,5

Hereu

PSC
5,4
ICV-EUiA 5,2

(98,1%)

PP
CiU
ERC
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5,0
4,7
4,2

Gomà

PSC
5,9
ICV-EUiA 4,1

(33,5%)

PP
CiU
ERC

5,1

Record
de vot 2007

3,5
3,6
4,8

PP
CiU
ERC

4,9

Record
de vot 2007

PSC
5,3
ICV-EUiA 6,5

¿Jordi Hereu és
un bon alcalde
per a BCN?

Fernández
Díaz
(77,4%)

3,7

39,6%
38,3%
30,4%

--- DIFERÈNCIA A FAVOR

Empenta

35,0%
35,3%

Capacitat de representació
Sensibilitat pels problemes
de la gent

+1,1%

Projecte per a Barcelona

+2,4%

Eficàcia

+6,7%

Carisma

+9,8%

Credibilitat

+18,7%

31,1%
28,1%
30,3%
24,9%
Al marge de les seves preferències, si demà
se celebressin eleccions municipals,
¿QUIN PARTIT CREU QUE GUANYARIA A BARCELONA?

38,5%
32,4%

+2,0%

33,5%
34,8%
40,1%
43,6%

¿QUI LI AGRADARIA QUE FOS EL PRÒXIM
ALCALDE DE BARCELONA?

Entre Trias i Hereu,
¿A QUI PREFERIRIA COM A ALCALDE DE BARCELONA?

RESPOSTA ESPONTÀNIA

Trias

46,8%

51,9%

23,6%

19,9%
4,0%

PSC

PP

0,4%

0,1%

ERC

ICV

0,1%
SI

Ns/Nc

Hereu

36,9%

19,3%

Hereu

15,9%

Trias

CiU

TRÍAS

+3,0% Capacitat de connectar amb la gent

37,4%

PSC
3,3
ICV-EUiA 1,9

No
Sí
54,4% 19,6%

ENTRE HEREU I TRIAS, ¿QUI CREU QUE TÉ MÉS...
+4,6%

7,6
4,3
2,4

¿ Xavier Trias
seria un bon
alcalde per a BCN?

Sí
No
45,9% 45,8%

HEREU

PP
CiU
ERC

Portabella

1,8%

Gomà

1,5%

Fernández Díaz

1,4%

Ns/Ns
Indiferent

8,4%

Cap
dels dos

8,0%

OPINIÓ SOBRE ELS CAPS DE LLISTA

Trias treu la millor nota, però els
barcelonins aproven l’alcalde
Els enquestats
valoren més la feina
del Govern municipal
que la de l’oposició
El candidat de CiU
guanya en el cara a
cara i Hereu progressa
amb les primàries
EL PERIÓDICO
BARCELONA

E

ls resultats del sondeig preelectoral del GESOP a la ciutat de Barcelona ofereixen,
entre altres coses, una paradoxa interessant. El candidat convergent, Xavier Trias, és l’alcaldable
més ben valorat pels ciutadans, i en
el cara a cara amb l’aspirant socialista a la reelecció, Jordi Hereu, obté una victòria nítida (però sensible-

ment menys còmoda que la que li
atribuïa l’enquesta de fa tres setmanes, abans de les primàries al PSC).
I, no obstant, els barcelonins aproven la gestió de l’actual Govern municipal, amb una nota mitjana (5,6)
que supera fins i tot la que rep la tasca d’oposició desenvolupada per
CiU en els últims quatre anys (5,5).
Fins i tot els que van votar la federació nacionalista en els últims comicis municipals donen un aprovat
(5,2) a l’actuació de l’Ajuntament de
Barcelona.
Les dades del sondeig semblen ratificar, en qualsevol cas, una d’aquelles assercions que van circular profusament durant els dies de la campanya de les primàries socialistes
i que apunta que, a ulls dels ciutadans, Hereu és millor gestor que candidat.
I això, malgrat l’impuls que ha
experimentat la imatge de l’actual
alcalde amb el seu recent triomf en
les eleccions internes del PSC davant

l’exconsellera Montserrat Tura. Fa
només tres setmanes, en la tessitura
de decidir si preferien com a alcalde
de Barcelona Trias o Hereu, el 52,3%
dels enquestats optaven per l’aspirant convergent, mentre que només
el 26,3% s’inclinaven pel candidat socialista. Una diferència de 26 punts
percentuals que ara, amb l’impacte
de les primàries, han quedat reduïts
a 10 (46,8% contra 36,9%).
/ La pregunta de si
Hereu és un bon alcalde per a la ciutat suscita una divisió d’opinions radical. El 45,9% dels entrevistats opinen que sí que ho és; el 45,8% afirma
que no. I aquí sorgeix una altra paradoxa curiosa: l’índex més alt de desaprovació no es dóna, com semblaria el més lògic, entre els votants de
CiU o del PP, sinó entre els de la força que governa la ciutat en coalició
amb els socialistes, ICV (el 73,8% assenyala que Hereu no és un bon alcalde per a Barcelona).
DIVISIÓ D’OPINIONS

La credibilitat
del convergent
contra l’empenta
del socialista
33 A l’hora de plantejar quin dels

dos principals candidats encarna
millor una sèrie de qualitats personals i polítiques, la divisió d’opinions és la tònica dominant excepte en l’apartat de la credibilitat, en què l’avantatge de Xavier
Trias és contundent.
33 Per marges més estrets, l’as-

pirant convergent supera Jordi
Hereu en carisma, eficàcia, projecte, sensibilitat amb els problemes de la gent i capacitat de representar la ciutat. L’actual alcalde avantatja el seu contrincant en
empenta i capacitat de connectar
amb la gent.

Dels cinc principals candidats
a l’alcaldia, Trias és el que aconsegueix una nota més alta (5,8), amb la
particularitat que només els votants
d’ICV li posen una nota per sota de
l’aprovat. El segueixen el republicà
Jordi Portabella (5,2) i Hereu (5,1).
L’alcaldable ecosocialista, Ricard
Gomà, es queda al límit de l’aprovat
amb un 4,9, però és que el seu principal problema és que només el 33,5%
dels barcelonins diuen saber qui és.
Alberto Fernández Díaz, del PP, és el
candidat més ben valorat pels seus
propis votants, però també és l’aspirant que pitjors puntuacions obté entre els simpatitzants de la resta dels partits, que fan baixar la seva
nota fins al 3,7.
Quan es tracta que els enquestats
escullin, entre tots els aspirants, a
qui prefereixen com a alcalde de
Barcelona, es dóna un fenomen
singular: de manera espontània, el
19,3% esmenta Hereu, i el 15,9%, Trias (el 2,6% cita Tura). Però quan es
repassen els noms de tots els candidats, el percentatge de respostes que
es decanten per l’alcaldable convergent puja fins al 31,1%, mentre que
el 27% dels sondejats opten per l’aspirant socialista. Una altra curiositat: només el 51,8% dels votants del
PSC diuen que prefereixen Hereu
com a alcalde. H
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Enquesta preelectoral a BCN 3 Els acords de govern

La ‘sociovergència’ és l’aliança
preferida, i el tripartit, l’última
Els votants de CiU
volen que Trias pacti
amb el PSC o ERC
abans que amb el PP
JOSE RICO
BARCELONA

C

iU pofetitzava el 2007 que
el tripartit havia començat a morir per Barcelona.
Els nacionalistes interpretaven així la finta d’ERC per no reeditar l’aliança amb el PSC i ICV-EUiA
a l’ajuntament, que la consideraven la primera fitxa caiguda del dòmino desplegat per les esquerres a
la Generalitat. Quatre anys després,
Convergència ha sacsejat el tauler
a les autonòmiques i sembla que,
sociològicament parlant, també a
escala municipal. Els barcelonins
han capgirat les seves preferències de govern i han situat els pactes
d’esquerra com l’últim recurs pel
que fa a acords postelectorals. Al no
atorgar-li la majoria absoluta, els
ciutadans prefereixen que Xavier
Trias busqui un aliat estable. L’obstacle és que no tindrà gaires candidats: el PSC o el PP. La majoria es decanta, de llarg, per l’únic pacte que
sembla descartat pels seus protagonistes: la sociovergència.
En nombre de regidors, la baixada dels actuals socis de govern al
consistori i d’ERC afecta sobretot
els socialistes. Però en aliances la
pitjor part se l’emporta ICV-EUiA,
ja que les seves dues fórmules per
seguir a l’Executiu local, el bipartit
actual (12,1%) i el tripartit anterior
(8,6%), són la quarta i la cinquena
opció, respectivament, per als barcelonins. El PSC i Esquerra podrien sobreviure amb acords amb CiU,
més ben vistos per la ciutadania, segons el sondeig preelectoral d’EL
PERIÓDICO. Un de cada quatre enquestats (26,3%) aposta per la sociovergència. El 19% dels ciutadans prefereixen el pacte CiU-ERC.
No obstant, els republicans no tenen, actualment, motius per a l’esperança, ja que els faltaria un regidor per poder sumar majoria amb

fitxa tècnica
EMPRESA RESPONSABLE

GESOP

J Treball de camp realitzat el 21 i

el 22 de febrer del 2011.

J 800 entrevistes telefòniques

a població major d’edat
empadronada a Barcelona.

J Error de la mostra: +/-3,5% per

a un nivell de confiança del 95%
i p=q=0,5.
J Tipus de mostreig: selecció

aleatòria de les llars i selecció
de les persones per quotes
encreuades de sexe i edat.

Els socialistes
prefereixen governar
amb Convergència
a reeditar el bipartit
Trias. En la forquilla més alta, CiU
obtindria 17 regidors, i el candidat
d’ERC, Jordi Portabella, n’aconseguiria tres. La majoria absoluta requereix 21 regidors. Qualsevol Govern en minoria de la federació nacionalista s’exposa al risc d’una
pinça de la resta dels partits que li
faci perdre votacions. Aquesta amenaça, de fet, ja existeix actualment
–el PSC i ICV-EUiA sumen 18 regidors–, però disposa del coixí conciliador d’Esquerra en moments
clau.
Tant la sociovergència com el front
sobiranista serien inèdits en la política catalana, i més en una Barcelona
dirigida pels socialistes des de fa 32
anys, però l’opció d’ERC és la preferida per la tercera part dels votants
de CiU (33,1%). Fidel als equilibris
que la federació sol fer per pescar
vots a tots els caladors, en l’electorat nacionalista conviuen de manera ponderada partidaris de l’aliança amb el PSC (27,8%) i votants que
no rebutgen el PP (21,1%).

COALICIONS PREFERIDES
Si en les pròximes eleccions municipals cap partit tingués la majoria,
¿QUINA COALICIÓ PREFERIRIA?

26,3%
19,0%
15,0%
12,1%

8,6%

CiU+ERC

PSC+CiU

CiU+PP

PSC+ICV

PSC+ICV+ERC

Coalició preferida segons el partit que va votar el 2007
CiU

PSC
PSC+CiU

CiU+ERC

33,1%

36,1%

PSC+CiU

PSC+ICV

22,0%

27,8%

PP

ICV-EUiA

ERC
CiU+ERC

PSC+ICV

CiU+PP

61,5%

31,0%

80,0%

COMPANYS DE TRIAS / Evidentment, els

simpatitzants del popular Alberto
Fernández Díaz s’abracen amb fervor al pacte amb Trias (80%). En percentatge global, només el 15% dels
enquestats veurien bé aquest acord.
L’alcaldable nacionalista també és
el soci preferit pels votants d’ERC
(61,5%), que no es plantegen en absolut tornar a la fórmula tripartida.
Només l’11,5% dels independentistes avalen com a primera opció el
PSC i ICV-EUiA.
L’electorat socialista sembla buscar també un revulsiu. El desgast de
la fórmula vigent fa que un terç dels
seus votants (36,1%) recolzin que
Jordi Hereu vagi de la mà de Trias
–amb aquest últim d’alcalde, s’entén–. El 22% opta per reeditar l’aliança amb l’ecosocialista Ricard Gomà. Però, una vegada més, els anhels xoquen amb la realitat. El PSC
i ICV-EUiA sumen, en el millor dels
casos, 16 regidors, dos menys que
actualment, però la majoria absoluta CiU-PP (24 regidors) tomba qualsevol opció de conservar l’actual
composició del Gabinet. Una garrotada per més de la meitat dels votants d’Iniciativa (57,2%), que anhelen mantenir un Executiu d’esquerres a la capital catalana quatre anys
més.
I és que el fotograma barceloní
s’ha girat com un mitjó. Pocs dies
abans de les eleccions del 2007, el
tripartit era l’aliança que més agradava i avantatjava la sociovergència.
Els pactes de CiU amb ERC o el PP
eren les últimes preferències. És
clar que, en aquell moment, el tripartit acabava de guanyar la segona partida de dòmino. H
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Els barcelonins consideren que la llista
més votada ha d’ostentar l’alcaldia
33 Set de cada 10 ciutadans de

Barcelona són partidaris que l’alcalde sigui el candidat de la llista
més votada, i no aquell que aconsegueixi el suport de la majoria dels
regidors. Només el 21% dels barcelonins defensen aquesta segona opció, que, malgrat tot, no seria
possible amb les dades del baròmetre. El 7% no s’hi defineix.

33 Atenent a les seves expectatives

electorals, els votants de CiU i el PP
són els que més defensen que governi la llista amb més sufragis per
barrar el pas a les esquerres. ICVEUiA és l’única força que anteposa
els regidors als vots, ja que la seva
única possibilitat de governar és un
pacte amb el PSC i ERC que ara mateix no sumaria majoria.

Pàgines 2 a 4 LLL

Anàlisi
Àngels
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Ajustada
confrontació
de candidats

D

e cara a les eleccions
municipals a Barcelona, CiU parteix amb
un clar avantatge i el
PSC retrocedeix sense arribar als
mínims de les autonòmiques,
mentre que el PP, ICV i ERC es
mantenen a la baixa. ¿Li han servit de res al PSC i a Jordi Hereu les
primàries? Els indicadors tant
de vot com de candidat estan
més bé per als socialistes i per a
Hereu després del procés intern.
De fet, posen de relleu els canvis produïts en l’opinió pública,
que sembla haver passat d’una
certa incertesa abans de les primàries a una definició més gran
en l’actualitat.
El PSC ha augmentat gairebé
vuit punts en intenció directa
de vot i Hereu ha reduït considerablement la distància amb
Xavier Trias en el cara a cara, que
ha passat de 26 punts a menys
de 10. De fet, les confrontacions
entre candidats són força més
ajustades que les confrontaci-

L’opinió pública ha
passat d’una certa
incertesa a una
definició més gran
ons entre partits. És a dir, Trias
i Hereu estan més igualats que
CiU i el PSC. Fins al punt que, a
l’inici de l’enquesta i de forma
espontània, sense suggerir cap
resposta, hi ha més ciutadans
que diuen que preferirien Hereu que no pas els que esmenten
Trias.
La qüestió del candidat pot
acabar sent un element més important del que es preveia, especialment per a CiU, que parteix
com a favorita. Les preferències
per Trias vénen més de la força
de la federació que de la seva capacitat de lideratge. El repte de
Trias és mantenir l’onada de les
autonòmiques, que l’ha situat
en una posició més avantatjosa.
En les primàries, Hereu ha posat
en relleu la seva proximitat i coneixement de la ciutat, però ha
de guanyar credibilitat.
En qualsevol cas, les dades
de l’enquesta també reflecteixen que, malgrat l’expectativa
de canvi, l’alcalde i l’aspirant ho
són d’una Barcelona que agrada
als barcelonins, que estan satisfets de viure en aquesta ciutat i
que es mostren majoritàriament
optimistes de cara al futur.

