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BARÒMETRE DEL GESOP SOBRE INTENCIÓ DE VOT

TEMA DEL DIA
3Pàgines 2 a 4 i editorial

CiU resisteix, el PP puja
Els nacionalistes
pateixen poca erosió i
els populars guanyarien
suport en cas d’unes
eleccions anticipades

PREVISIÓ
D’ESCONS
ENTRE PARÈNTESIS,
AUTONÒMIQUES 2010

CiU

62-63
(62)

PSC

PPC

27-28 (28) 19-20 (18)

ICV-EUiA

11-12 (10)
ERC

8-9 (10)

C’s 3 (3)
SI 0-2 (4)
CUP 0-2 (--)

El PSC es beneficiaria
de l’‘efecte Rubalcaba’
en unes legislatives
però cauria més en
unes autonòmiques

El Govern proposa elegir un diputat per districte
GUILLERMO MOLINER

3Pàgina 20

L’any
rodó
del Barça
3El club obté 16 títols
amb la Lliga de futbol sala
PRIMERA FILA 3Pàg. 48 i 49

Alonso se
suma a la
festa de
Red Bull

PRIMERA FILA 3Pàg. 46 i 47

BARCELONA ARC IRIS Milers de persones van celebrar ahir la gran desfilada del Barcelona Pride, en què van
participar unes 40 comparses (a la foto, una d’elles, al passar per la plaça de la Universitat). La convocatòria es va convertir en
una marxa reivindicativa amb proclames a favor del preservatiu i contra l’Església. COSES DE LA VIDA 3Pàgines 32 i 33
CHACÓN REITERA QUE LA MISSIÓ ÉS LA MÉS PERILLOSA DE L’EXÈRCIT EN DÈCADES PANORAMA 3Pàgina 17 i editorial

Espanya no accelera la retirada
de l’Afganistan tot i l’últim atac
3Dos soldats moren a l’esclatar una potent bomba al pas d’un comboi blindat
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tema del dia
Baròmetre d’estiu (i 2)

expectatives electorals

Catalunya manté
la confiança en Mas
per sortir de la crisi
El president és l’únic líder
polític que aprova, i el PSC
i ERC segueixen caient

Si avui hi hagués eleccions
anticipades al Parlament, el
PPC en seria el gran beneficiat

vaixell, els d’Alicia Sánchez-Camacho guanyen adeptes i eixamplen la
ncara que la tempesta no quota de poder del front conservaamaina, els catalans man- dor. El PSC i ERC segueixen dessagtenen la confiança en CiU nant-se a l’espera dels seus congresi en Artur Mas per seguir sos de renovació i només ICV-EUiA
fent anar el timó de la nau de la Ge- aguanta el tipus en una esquerra inneralitat en la lluita contra la crisi. I dignada i a la deriva.
no només això, malgrat que la majoD’aquesta manera, si Mas fes rearia desaprova la col·laboració exclu- litat l’amenaça que va llançar la setsiva del PPC en la governabilitat del mana passada de convocar eleccions
anticipades, en el cas hipotètic de no aconseguir
aprovar els comptes, es
¿Com valoreu l’actuació
donaria la paradoxal condel Govern de la Generalitat?
clusió que els principals
beneficiats serien els populars. S’ha de veure per
BONA
NI BONA NI DOLENTA
creure-ho.
ALBERT OLLÉS
BARCELONA

E

22,9%

35,4%

El Baròmetre d’estiu encarregat per EL PERIÓDICO al
Gabinet d’Estudis Socials
i Opinió Pública (GESOP)
dibuixa, enmig d’un clima de malestar general,
un panorama similar al
que va sortir de les urnes
el novembre passat. En
intenció directa de vot,
ALTRES
CiU continua clarament
NS/NC
al capdavant (28%), a 17
11,9%
punts de diferència del
PSC. Els dos partits perden empenta respecte als últims comicis al Parlament. ICV-EUiA i el PPC
(el que gaudeix d’una fidelitat més
gran de vot, per sobre del 84%) guanyen simpaties. La resta de les forces
es mantenen. El vot en blanc registra el seu millor resultat amb un inèdit 11,8% que el situa en segona posició, només superat per la federació
nacionalista.
Traslladats aquests resultats a
l’estimació de vot en una hipotètica cita electoral per decidir el president de la Generalitat, CiU tornaria a guanyar amb un percentatge
un punt i mig per sota de l’aconseguit el 28 de novembre (del 38,2% al
36,7% dels vots) però amb opcions
de sumar un diputat més (de 62 a
63). El PSC, que fa set mesos va obtenir el seu pitjor resultat des de la rePANORAMA SIMILAR /

DOLENTA

34,8%

fitxa tècnica
EMPRESA RESPONSABLE

GESOP

J Tècnica: entrevista telefònica
assistida per ordinador.
J Àmbit geogràfic: Catalunya.
J Univers: població de 18 anys i
més amb dret a vot.
J Nombre d’entrevistes: 800.
J Error de la mostra: +/-3,5% per
a un nivell de confiança del 95%
i p=q=0,5.
J Mostreig: estratificat per
dimensió del municipi amb
selecció aleatòria de famílies i
quotes creuades de sexe i edat.
J Treball de camp: del 19 al 21 de
juny del 2011.

cuperació de la democràcia, seguiria baixant (17,5% i un representant
menys), igual que ERC (6,5% i fins a
dos parlamentaris menys). Això evidencia que el debat precongressual
no ha aconseguit frenar la pèrdua de
confiança ciutadana que pateixen
els dos partits.
El PPC podria guanyar fins a dos escons (13%), igual
que ICV-EUiA (8,3%). L’ascens dels
conservadors no impedeix que sis de
cada deu enquestats rebutgin que sigui l’únic soci de CiU per aprovar el
pressupost d’aquest any. Destaca la
divisió que això origina en els electors de la federació (47,7% a favor i
46,8% en contra).
Ciutadans seguiria igual. I Solidaritat Catalana nota el surrealista inici de la legislatura per l’intempestiu
cop de porta de Joan Laporta, al passar dels quatre diputats actuals a una
forquilla d’entre 0 i 2. D’això se’n podria aprofitar la CUP, que tindria opcions d’entrar al Parlament, mentre
que Plataforma per Catalunya (PxC),
tot i el seu ascens a les municipals del
22-M, repetiria el 2,4% del novembre
i seguiria fora de la Cambra. Els vots
en blanc, els nuls i la resta de les forces minoritàries sumarien el 7,2%,
tres punts més que el 2010.
Aquest panorama es repeteix en
la valoració dels dirigents polítics.
Mas és l’únic que aprova (5,5), tot i
que perd quatre dècimes respecte al
28-N. A falta de consensuar un líder,
el president del grup parlamentari
del PSC, Joaquim Nadal, representa el partit i s’estrena en segona posició, amb un 4,8. Sánchez-Camacho és l’única que puja i passa de 2,9
a 3,5, tot i que segueix sent l’última.
La superen, malgrat recular, l’ecosocialista Joan Herrera (4,7) i el republicà Joan Puigcercós (4,0). Alfons
López Tena (SI) debuta amb un 4,4,
i Albert Rivera (Ciutadans) passa del
3,2 al 3,6. H
SOCI INCÒMODE /

VOT ESTIMAT A PARTIR DEL SONDEIG
ELECCIONS AUTONÒMIQUES
ENTRE PARÈNTESIS,

PSC

PREVISIÓ D’ESCONS

PPC

ICVEUiA

13,0%

17,5%

(19-20)

(27-28)

8,3%

(11-12)

CiU
36,7%

18,2%

(62-63)

(28)

ERC
6,5%
(8-9)

12,3%
(18)

7,3%
7,0%

(10)

38,2%

(10)

(62)

Altres

AUTONÒMIQUES
2010

SONDEIG

INTENCIÓ DIRECTA DE VOT

28,0%

PSC
PPC
ERC
Solid.Cat.
Ciut.
CUP

11,3%
6,5%

PPC
CiU

5,8%
5,1%
2,0%
1,4%

1,9%
8,8%

Ns/Nc

0-2 (4)

PxC

2,4%

-- (-)

CUP

2,5%

0-2 (-)

Altres 7,2%

-- (-)

80,4%
7,2%

47,6%

PSC

14,8%

ICV-EUiA

13,3%

SI

56,6%
62,3%
70,0%
10,0%

55,6%
5,6%

15,8%

¿Us semblaria bé que
el PSC votés en contra
dels pressupostos
de la Generalitat?

¿Us semblaria bé
que CiU aprovés els
pressupostos només
amb el suport del PP?

60,5%

52,4%
32,3%

28,9%
SÍ

18,8%
NO

Ns/Nc

¿Estaríeu d’acord
que el PP fos el
soci preferent
de CiU?

7,3%
SÍ

NO

65,8%

26,8%

22,4%
4,9%
NO

Ns/Nc

¿Creieu que el PP és
actualment el soci
preferent de CiU
al Parlament?

68,4%

SÍ

CANVI

84,2%

16,0%

11,8%

En blanc

2,9%

ERC

Ciut.

Abstenció

3 (3)

SI

0%

1,4%

PxC 0,5%
Altres

3,0%

FIDELITAT

CiU
ICV-EUiA

C’s

FIDELITAT DE VOT

PERCENTATGE SOBRE EL CENS

SÍ

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

% SOBRE ELS QUE DIUEN QUE ANIRAN A VOTAR

Ns/Nc

SÍ

NO

11,9%
Ns/Nc

