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Actitud davant els candidats
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Segons el record de vot
FIDELITAT DELS VOTANTS AL CANDIDAT DEL SEU PARTIT. XIFRES EN %

73,5 39,7 43,5 57,9 53,3
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SEGUR QUE
EL VOTARÀ

ÉS IMPOSSIBLE
QUE EL VOTI

XIFRES EN % Desmotivació
en temps
preelectorals

L’escenari previ a les eleccions
està dominat per la baixa partici-
pació. En relació amb el 2003, al
voltant del 10% menys de ciuta-
dans es mostren disposats a anar
a les urnes. Per ara, doncs, la par-
ticipació no permet superar per
gaire el 50% del cens.

Sovint, quan la participació de-
creix, la majoria dels partits per-
den vots, però el que resulta relle-
vant és qui perd més o menys.
L’enquesta pronostica la victòria
de CiU, però no perquè s’hagi en-
fortit respecte a fa tres anys –en
vots o simpatitzants–, sinó per-
què els seus principals adversaris
apareixen més febles.

La distribució de la intenció di-
recta de vot ha canviat molt poc
en relació amb el 2003 (el PSC
continua al davant) però, en can-
vi, ha variat el poder mobilitza-
dor dels candidats socialista i re-
publicà. El desencant i la poca
motivació que alguns socialistes
i, sobretot, republicans tenen per
votar són el principal enemic que
han de combatre aquestes forma-
cions si volen, com a mínim, re-
petir els resultats.

Els resultats de l’enquesta són
similars als del juny, sense gaire
diferència en l’estimació de vot ni
en la distribució d’escons. Tot ple-
gat, semblen indicar que durant
l’estiu no ha passat res o que el
que hagi passat no ha contribuït
a canviar les expectatives i per-
cepcions enfront dels pròxims co-
micis.

Pont Domènech
ÀNGELS

Directora de GESOP

Tres candidats
aprovats i dos
de suspesos
b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Mas, Saura i Montilla
arriben al cinc, nota
que no aconsegueixen
ni Carod ni Piqué

A
rtur Mas, líder de CiU, és el
candidat més valorat pels
enquestats, que li atorguen
la mateixa nota que li van

donar en el Baròmetre d’estiu. El seu
principal oponent, el socialista José
Montilla, queda en tercer lloc amb
un aprovat just (perd quatre dèci-
mes), precedit per l’ecosocialista

Joan Saura.
El republicà Josep-Lluís Carod-Ro-

vira, no obté l’aprovat, ni tan sols be-
neficiant-se d’un lleuger repunt de
dues dècimes. En últim lloc, el con-
servador Josep Piqué treu una escas-
sa nota mitjana de 3,5 punts.

Entre els líders polítics que no
són candidats i que els enquestats
han de puntuar del 0 a 10, figuren
també el democristià Josep Antoni
Duran Lleida, el republicà Joan Puig-
cercós i el socialista Pasqual Mara-
gall. El president de la Generalitat
obté la mateixa nota que Mas, i su-
pera àmpliament el seu actual cap
de files.

Duran Lleida arriba quasi a la no-
ta del seu coreligionari i candidat
per CiU, i Puigcercós també avantat-
ja de més de mig punt Carod-Rovira.

ELECTORS DEL PSC / És significatiu
que Montilla sigui el candidat pitjor
valorat pels seus propis electors,
que li atorguen una nota mitjana de
sis. En canvi, els electors de CiU valo-
ren Mas amb un notable 7,4. També
Saura rep un notable dels votants
d’ICV-EUiA; Piqué, encara que no hi
arriba, s’acosta a aquesta nota, i a
Carod-Rovira els seus electors el dei-
xen a quatre dècimes del notable.
Entre els votants socialistes, Mara-
gall supera Montilla de mig punt.

Mas obté les seves millors puntua-
cions entre els enquestats que tenen
60 o més anys i entre les dones. Els
joves de 18 a 29 anys el suspenen.
Montilla també extreu les millors
notes entre la gent gran i entre les
enquestades i, igual que el seu opo-
nent, no desperta excessiu entusias-

me entre els joves, que el valoren
menys que a Mas. Aquest sector de
la població dirigeix la seva nota més
alta a Joan Puigcercós, que no és
candidat a la presidència.

VOT SEGUR I VOT IMPOSSIBLE / Mas
també és el candidat a qui diuen
que votaran amb seguretat el per-
centatge més alt d’enquestats, sis
punts per damunt de Montilla. Tres
de cada 10 dels consultats asseguren
que és impossible que votin el candi-
dat convergent, però el percentatge
dels que neguen el seu vot a Monti-
lla és encara una mica més elevat.

En aquest apartat de l’enquesta hi
ha una dada significativa: només 4
de cada 10 enquestats que diuen ha-
ver votat el PSC a les autonòmiques
del 2003 donen per segur que vota-

ran Montilla, davant de 7 de cada 10
dels votants de CiU que amb tota se-
guretat donaran el vot a Mas.

Una altra dada: un significatiu
14,5% d’electors del PSC fa tres anys
que estan determinats a no votar de
cap forma el candidat socialista.
Aquest aspecte negatiu només és su-
perat per Carod-Rovira: gairebé el
17% dels electors d’ERC fan constar
la impossibilitat de votar-lo.H

EMPRESA RESPONSABLE

< Tècnica d’investigació:
entrevista telefònica assistida per
ordinador (CATI en la seva sigla en
anglès).
< Àmbit geogràfic: Catalunya.
< Univers: població de 18 i més anys
amb dret a vot.
< Nombre d’entrevistes: 800
entrevistes.
< Error de la mostra: +/-3,53 per a un
nivell de confiança del 95% i p=q=0,5.
< Tipus de mostreig: estratificat
per dimensió del municipi, amb
selecció aleatòria de les llars i quotes
encreuades de sexe i edat per a la
selecció de les persones a qui s’ha
d’entrevistar.
< Treball de camp: s’ha realitzat
entre els dies 14, 15 i 16 de setembre
del 2006.

GESOP

fitxa tècnica

En l ’edic ió de demà divendres,
EL PERIÓDICO publicarà una en-
questa de la situació i les perspecti-
ves polítiques a la ciutat de Barcelo-
na després del relleu a l’alcaldia.

DEMÀ, BARCELONA


