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Baròmetre preelectoral 3 Altres fronts polèmics

A

un mes de les eleccions,
l’enquesta que publica EL
PERIÓDICO mostra uns resultats amb un escenari
general similar al de fa un mes –àmplia victòria de CiU respecte a la resta de forces polítiques–, però amb alguns detalls lleugerament diferents.
Fa un mes, el context general estava
alterat a causa dels esdeveniments
succeïts des de l’Onze de Setembre i
a la convocatòria d’eleccions durant
el debat de política general al Parlament. Actualment, el context ha superat, almenys en part, l’impacte
inicial i les opinions i els posicionaments dels electors van prenent cos.
De tota manera, ens situem en un escenari força convuls amb molta volatilitat de vot, la qual cosa dóna
marge perquè s’acabin produint
canvis significatius.
Destacarem algunes dades que
ajuden a interpretar els moviments
i les seves implicacions en els resultats. Primer, cal destacar la impor-
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tància que es dóna a aquestes eleccions amb la consegüent mobilització
electoral que apunta a una major
participació.
Segon, CiU està pròxima a la majoria absoluta, però de moment no
la té. La federació nacionalista rep
vots de gairebé tothom (excepte de
Ciutadans), però també n’hi ha que
se’n van. Així, al voltant d’un 15%
dels votants del 2010 ara diuen que
votarien una altra cosa.
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Rebuig gairebé unànime a
‘espanyolitzar’ els escolars
Nou de cada 10
catalans es mostren en
contra dels plans del
ministre Wert
RAFA JULVE
BARCELONA

e

l ministre d’Educació, José
Ignacio Wert, ha aconseguit posar d’acord gairebé
tots els catalans amb la seva idea d’«espanyolitzar» els escolars
catalans perquè, segons va matisar
després, «sentin el mateix orgull de
ser catalans i espanyols». El 87,3% de
les persones enquestades pel GESOP

rebutgen els plans del dirigent conservador i només el 8,8% s’hi mostra
a favor.
Encara que els suports al ministre
són més elevats que en altres forces
polítiques i superen el 30%, ni tan
sols al PP ni a Ciutadans els partidaris de l’«espanyolització» dels alumnes són majoria. Més de la meitat
dels simpatitzants populars estan
en contra dels propòsits de Wert, i el
mateix passa amb el partit d’Albert
Rivera.
CASTELLÀ I HISTÒRIA / Els percentatges

canvien quan la pregunta és la següent: ¿creieu que el castellà i la història d’Espanya haurien d’estar més

presents en el sistema educatiu
català? En aquest cas, segueix
guanyant el no per majoria absoluta, però hi ha un terç dels enquestats que hi estan a favor. En
aquest sentit, l’aposta està, aquí
sí, netament recolzada pels votants del PP i de Ciutadans, i també per quatre de cada 10 votants
del PSC.
Per edats, són les persones de
més de 60 anys les que més defensen el sí (el 37,5% dels entrevistats
d’aquesta franja), mentre que els
menors de 29 anys se situen a l’extrem contrari i a penes un de cada
quatre advoca per aquesta ampliació de continguts. H

Tercer, respecte a fa un mes, el
president Mas retrocedeix en valoració i, per bé que està millor que sis
mesos enrere, obté una nota discreta (5,4). En la mateixa línia, les opinions negatives dominen a l’hora
de valorar la gestió del seu Govern.
A més, es constata una certa dispersió i/o divisió d’opinions dins l’electorat de CiU en relació a l’abordatge
de la qüestió nacional.
Quart, el retrocés dels socialistes
i l’extrema debilitat de tots els seus
indicadors són els responsables de
bona part de la incertesa del conjunt del mapa electoral. El PSC cedeix vots a gairebé tothom (especialment a CiU i ICV) i bona part dels
que diuen que hi segueixen simpatitzant es mantenen a l’expectativa.
El comportament d’aquest grup serà determinant per al repartiment i
la distribució final dels resultats.
Cinquè, també en la resta d’electorats hi ha alteració; les fidelitats
són relativament baixes, però la ma-

joria (ERC, ICV i C’s) compensen amb
escreix el que perden. El PP retrocedeix de forma moderada.
I sisè, tot plegat en un context electoral on l’eix nacional esdevé fonamental. Fins a un 61% diu que decidirà el seu vot tenint present aquest
eix enfront del 25% que diu que ho
farà tenint en compte l’ideològic.
De fet, la qüestió nacional ha irromput amb tanta força que ha canviat
opinions. Així, per exemple, abans
de l’estiu els votants del PP eren dels
que millor valoraven Artur Mas i el
seu Govern; ara, juntament amb C’s,
són els que el valoren pitjor, molt
pitjor. A l’altre costat, han augmentat notablement les opinions positives que els votants d’ERC fan de Mas
i el seu Govern. Ens situem, doncs,
en un moment de reposicionament
partint de l’eix nacional (CatalunyaEspanya) que és i possiblement serà
la clau per definir el tarannà de la vida política del nostre país en els propers anys. .

La majoria suspèn la
gestió econòmica
del Govern de Mas
El 41% veu dolenta o
molt dolenta l’actuació
global de l’Executiu i el
32% la recolza
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anys, el balanç de l’Executiu de CiU
és més positiu (44%) que rebutjable
(27,3%).
A l’hora de jutjar la política econòmica de la Generalitat, el resultat
per a la federació nacionalista és pitjor. El 54% dels enquestats creuen
que aquesta actuació ha estat dolenta o molt dolenta. Fins i tot el 28,8%
dels votants de CiU comparteixen
aquesta opinió crítica. La censura
més severa també procedeix de Ciutadans i d’aquells que van votar el
PPC en els anteriors comicis. H

Paradoxes (relatives) de la política i
els sondejos: CiU disposa d’esplèndides expectatives de cara a les urnes
tot i que la majoria dels ciutadans i
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prés dels votants de Ciutadans, els més crítics amb la
gestió de CiU són, curiosament, els votants del partit
que més ha recolzat el Govern al Parlament: el PPC.
Una altra curiositat: entre
els que van votar ERC fa dos
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