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La ciutadania
es manté
expectant

Tres mesos després de les elec-
cions autonòmiques, els ciuta-
dans es mantenen expectants en-
vers la nova situació política: co-
neixen el nou Govern i valoren la
seva gestió positivament, però
amb cautela. Tot i que surten
d’un any controvertit, són opti-
mistes de cara al futur més pro-
per. Confien en José Montilla
com a president, que va gua-
nyant posicions en la confronta-
ció amb Artur Mas. Amb tot, la
correlació de forces o el mapa
electoral seria similar al de l’1 de
novembre si ara se celebressin
eleccions autonòmiques. CiU es
mantindria com a primera força,
amb resultats similars, i el PSC
milloraria lleugerament.

Els que també milloren les se-
ves expectatives són Ciutadans-
Partit per la Ciutadania, la nova
formació política amb represen-
tació a la cambra catalana. Obte-
nen més adhesions, malgrat que
tenen un cap de files poc conegut
i mal valorat. Tot i que el nombre
d’enquestes relatives a aquesta
formació és escàs, enquesta rere
enquesta es constata que el que
agrupa aquest col.lectiu és un
descontentament i una insatisfac-
ció generalitzada amb gairebé
tot. Són sempre els més crítics:
amb la situació política, amb
l’evolució passada i futura del
país, amb la resta de partits i
líders polítics. Destaquen com a
problemes més importants la in-
satisfacció amb la política i els
polítics i els temes lingüístics i
identitaris. En general, se situen a
l’esquerra dels electors del PP,
però, com ells, se senten més es-
panyols que catalans. La seva en-
trada en l’escenari polític, el seu
protagonisme i les seves expecta-
tives electorals incrementen la in-
certesa de cara a les eleccions mu-
nicipals, en el cas que decidissin
presentar-s’hi. Com va passar en
les darreres autonòmiques, tres
mesos abans de les eleccions mu-
nicipals no hi són, però ara més
que abans s’intueixen.
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Els líders

El cara a cara
Mas-Montilla
queda en taules
b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’avantatge del líder
nacionalista es redueix
al mínim tres mesos
després de l’1-N

T
ots els líders polítics pugen
en valoració respecte a l’úl-
tim sondeig preelectoral,
però no n’hi ha cap que pu-

gui llançar les campanes al vol: tres
amb prou feines arriben a l’aprovat
just i els altres tres suspenen.

Artur Mas recupera el primer
lloc, que li va ser arrabassat per José
Montilla poc abans de les eleccions, i
registra un 5,5, quatre dècimes més
que en l’última enquesta preelecto-
ral. L’avui president de la Generali-
tat queda a una dècima del seu con-
trincant i comparteix la segona posi-
ció amb l’ecosocialista Joan Saura.
Aquests són els tres líders que apro-
ven. Els altres tres, Josep-Lluís Carod-
Rovira (ERC), Josep Piqué (PP) i Al-
bert Rivera (Ciutadans), que és ava-
luat pels enquestats per primera ve-
gada, suspenen. Malgrat la mala no-
ta, el dirigent que avança més en va-
loració és Piqué, que guanya cinc
dècimes.

Mas és el polític més ben valorat
pels seus electors, que li atorguen
un 7,4 de nota mitjana. El segueixen
Saura, amb 7,2; Carod-Rovira i Mon-
tilla, amb 7,1; Rivera, amb 6,9, i, en
últim lloc, se situa Piqué, amb una
qualificació de 6,5. Les dones valo-
ren més el líder convergent (un 5,7),
i els homes posen la mateixa nota a
Mas i Montilla (un 5,3 per a tots dos).
Rivera tan sols supera l’aprovat en-
tre els seus electors i els del Partit Po-
pular.

EL CARA A CARA / En un teòric cara a
cara entre Montilla i Mas, Mas conti-
nua encapçalant les preferències,
però el president escurça notable-
ment les distàncies i pràcticament
empata amb el seu oponent de CiU:
la diferència a favor de Mas és de
només sis dècimes, i el 24 d’octubre
era de 6,5 punts.

Montilla és el líder preferit pels
homes, i Mas, per les dones. Les per-
sones enquestades que tenen entre
18 i 29 anys i les de 60 o més prefe-
reixen el líder convergent, mentre
que les d’edats intermèdies, d’entre
30 i 59 anys, s’estimen més el socia-
lista. Mas encapçala, igualment, les
preferències del seu electorat set
punts per sobre del percentatge que
li atorguen a Montilla els votants del
PSC.

PREFERÈNCIES ENTRE CANDIDATS / El
líder convergent avantatja el socia-
lista en 3,8 punts en les preferències
com a president quan el sondeig
proposa tots els caps de llista. Carod,
Saura, Piqué i Rivera, per aquest or-
dre, segueixen Montilla. Com en el
cas de les valoracions, també és Mas
qui suscita el percentatge més alt de
preferències entre els seus electors,
seguit per Montilla, Carod-Rovira, Ri-
vera, Piqué i Saura. Les preferències
per Mas són majoritàries tant entre
els homes com entre les dones. Passa
això mateix entre els joves i els més
grans de 45 anys.H
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¿A qui preferiria com a pròxim
president de la Generalitat?
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Entre Artur Mas i José Montilla, ¿a qui
prefereix com a president de la Generalitat?
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En l’edició de demà, EL PERIÓDI-
CO publicarà la segona part del
Baròmetre, dedicada als proble-
mes que més preocupen la so-
cietat catalana.

DEMÀ, ELS PROBLEMES


