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Zapatero s’imposa a Rajoy
ANÀLISI

Mentre que el líder popular perd gas, el candidat socialista recupera certa confiança de l’electorat
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Queden pocs mesos per a les pro-
peres eleccions generals, les que ge-
neren més mobilització ciutadana
i les que els ciutadans consideren
com les més importants. La pre-
campanya ja està en marxa. Tant el
PSOE com el PP han començat a
desgranar propostes i a qüestionar
les decisions o actuacions del seu
oponent.

L’enquesta que avui publica EL
PERIÓDICO anuncia alguns canvis
en relació amb les consultes ante-
riors. Aquests canvis, de manera re-

sumida, vénen a dir que Rajoy perd
gas i que Zapatero recupera una cer-
ta confiança per part de l’electorat.
Dit d’una altra manera: les expecta-
tives electorals del PSOE són més bo-
nes en aquests moments que no pas
les del PP. Hi ha un seguit d’indica-
dors que posen de manifest aquesta
percepció general que s’extreu de
l’enquesta.

En primer lloc, els indicadors que
fan referència a la valoració de la
gestió del Govern central, que tor-
nen a créixer en relació amb les últi-
mes consultes. En segon lloc, la con-
fiança que generen el PSOE i el PP
en el conjunt dels entrevistats. Men-
tre que el primer es manté, el segon
va baixant. En tercer lloc, la confron-

tació entre Zapatero i Rajoy, que
s’amplia a favor del primer. Hi ha
més entrevistats que el prefereixen i
també n’hi ha més que creuen que
tornarà a ser president. A aquesta
confrontació més general s’hi suma
la d’atributs, en els quals sempre
surt per davant l’actual president.
En quart lloc, Zapatero ha guanyat
confiança entre el seu electorat
mentre que Rajoy n’ha perdut.
Aquest és, potser, un dels canvis més
importants en relació amb consultes
anteriors: es constata certa debilitat
i una dispersió lleugerament més
gran en les opinions que els popu-
lars tenen sobre si mateixos (liderat-
ge i discurs). En cinquè lloc, es
manté la intenció directa de vot del

PSOE molt per davant, amb uns in-
dicadors indirectes de fidelitat i afec-
ció força més alts que en consultes
anteriors. Tot plegat anuncia ara
mateix unes expectatives favorables
al PSOE, que tornaria a guanyar en
vots i escons.

Al mateix temps, hi ha uns
quants elements que porten a pen-
sar que el camí que queda per recór-
rer en aquests tres mesos no serà
plàcid, de la mateixa manera que
no ho és la percepció que els ciuta-
dans tenen de la situació política i
econòmica del país. Persisteix el des-
contentament, la desafecció i el can-
sament davant de l’estat de crispació
política. En el terreny quotidià, aflo-
ra amb més força que mai un cert

aclaparament pels temes econò-
mics més pròxims: els preus, els sa-
laris, la feina, la vivenda...

El líder polític que aconsegueixi
connectar amb aquest estat d’ànim
i amb les preocupacions dels ciuta-
dans s’acabarà imposant. No es po-
den crear problemes on no n’hi ha
(no hi ha conflicte lingüístic a Ca-
talunya, ETA no va participar en
els atemptats de l’11-M o a l’Iraq
no hi havia armes de destrucció
massiva). En canvi, és molt impor-
tant entendre en sentit ampli les
preguntes i preocupacions de la
gent. Els ciutadans no esperen que
el polític li resolgui els seus proble-
mes concrets. El que valoren són
les formes, els valors i projectes de
futur de qui vol liderar el país per
avançar i resoldre els problemes.
En aquest sentit, ara mateix, entre
Zapatero i Rajoy és el primer qui
transmet més confiança i proximi-
tat per liderar el canvi que demana
la ciutadania.H
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Augmenta la preocupació
per la situació econòmica
b

EL PERIÓDICO
BARCELONA

bPer primer cop des
de les eleccions del
2004, la majoria veu
malament l’economia

L
a percepció dels enquestats
sobre la situació econòmica
d’Espanya en aquests mo-
ments empitjora sensible-

ment respecte al baròmetre publicat
el juny d’aquest any, fins al punt
que, per primera vegada des de
l’abril del 2004 (poc després de les
eleccions legislatives que van donar
el triomf al PSOE), els consultats que

responen que la situació és dolenta
o molt dolenta superen els que la
consideren bona o molt bona. La di-
ferència entre els uns i els altres és
de 10 punts, segons aquest Baròme-
tre d’Espanya.

S’ha de fer constar, no obstant,
que l’enquesta es va portar a terme
entre els dies 12 i 17 d’aquest mes,
coincidint amb l’anunci de la nota-
ble pujada de l’IPC, promoguda so-
bretot per l’alça dels productes ali-
mentaris i el petroli. És evident que
aquest dada ha influït en gran ma-
nera en la demostració de pessimis-
me dels enquestats sobre la situació
econòmica espanyola.

Només relativitza una mica
aquesta impressió de pessimisme el
fet que tres de cada 10 enquestats
afirmen que la situació no és ni bo-
na ni dolenta. Però no es pot adjudi-
car aquest percentatge al bloc dels
optimistes, tenint en compte que la
majoria absoluta d’enquestats diuen
que l’economia està pitjor que fa un
any.

HA ANAT A PITJOR / La impressió de
desconfiança amb què es contempla
la situació econòmica ve reforçada
per l’índex de consultats que consi-
deren que està pitjor ara que fa un
any: aquest índex es dispara respec-
te al baròmetre del mes de juny, i
puja gairebé 25 punts. Mentrestant,
els que creuen que està millor bai-
xen a la meitat. La diferència a favor
de les visions pessimistes és, per
tant, abismal.

Segons el record de vot, els elec-
tors del PP són els que més critiquen
la situació econòmica: el 60% diu

que és dolenta o molt dolenta i el
79,3% assegura que està pitjor que
fa un any. Encara que amb uns ín-
dexs de pessimisme més baixos,
també creuen majoritàriament que
la situació econòmica és dolenta o
molt dolenta els votants del PNB i
els abstencionistes. No obstant, els
electors del PSOE (el 41,3%), els de
CiU (el 39,3%) i els de IU-ICV (el
34,4%), són més optimistes, encara
que entre la quarta i la tercera part
d’aquests grups també diu que la si-
tuació és dolenta o molt dolenta.

ELS PRINCIPALS PROBLEMES / El terro-
risme segueix sent el principal mo-
tiu de preocupació dels espanyols.
Però, en consonància amb el que
s’ha dit anteriorment, els problemes
d’índole econòmica han passat al se-
gon lloc, quan fa cinc mesos ocupa-
ven la cinquena posició. Els seguei-
xen, amb un índex de mencions
lleugerament inferior, l’atur, la im-
migració i la vivenda.

Amb una incidència molt més pe-
tita, els enquestats esmenten segui-
dament la inseguretat ciutadana, la
crispació política, la qualitat de la
feina, les relacions exteriors i l’edu-
cació. Crida l’atenció el fet que, mal-
grat l’economia, la gestió del Govern
se situï molt enrere, en el lloc núme-
ro 16 de la llista de problemes, per
davant dels que afecten el medi am-
bient, cosa que corrobora la bona
opinió que suscita la gestió governa-
mental.

Pels votants del PP, el principal
problema és l’econòmic (el 39,8%),
però als del PSOE els preocupa més
el terrorisme, i la situació econòmi-
ca la posen en cinquè lloc. Els vo-
tants d’IU opten en primer lloc pel
problema de la vivenda i els de CiU,
per la immigració i la vivenda. La vi-
venda és també el principal proble-
ma pels votants d’ERC. Pels del PNB,
lògicament, és el terrorisme.H

El terrorisme és
el primer problema,
però l’economia
puja al segon lloc

fitxa tècnica

< Tècnica d’investigació:
entrevista telefònica assistida
per ordinador (CATI en les sigles
en anglès).
< Àmbit geogràfic: Espanya.
< Univers: població de 18 i més
anys amb dret a vot.
< Nombre d’entrevistes: 1.500
entrevistes.
< Error de la mostra: +/-2,5%
per a un nivell de confiança del
95% i p=q=0,5.
< Tipus de mostreig:
estratificat per comunitats
autònomes i dimensió del
municipi, amb selecció aleatòria
de les llars i amb quotes
creuades de sexe i edat per a la
selecció de les persones a
entrevistar.
< Treball de camp: es va duu a
terme des del dia 12 fins al 17 de
novembre del 2007.
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