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Enquestes fins a l’últim dia
La incidència dels esdeveniments en cada un dels partits ha quedat plasmada amb detall

DIRECTORA DEL GESOP
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ÀNGELS

El suport al PP s’ha
mantingut estable,
mentre que el del PSOE
i les minories fluctuava

La iniciativa de publicar sondejos a la web d’El Periòdic d’An-
dorra, per esquivar l’anacrònica prohibició de difondre’ls a Espa-
nya, ha permès als lectors enriquir els seus coneixements sobre la
situació en els moments clau de la campanya. L’esforç que va fer

aquest diari en favor del dret de tots a rebre informació veraç s’ha
vist recompensat pel gran seguiment que han tingut els sondejos,
que han demostrat la seva validesa per la seva coincidència amb
els resultats del 9-M.

Per primera vegada, durant la set-
mana prèvia a la cita electoral, els
ciutadans van tenir l’oportunitat
de seguir a través d’El Periòdic d’An-
dorra el dia a dia de les estimacions
electorals a Espanya. L’equip del
Gabinet d’Estudis Socials i Opinió
Pública (GESOP) ha viscut l’emoció
i l’estrès que comporta fer un se-
guiment de la campanya electoral,
l’estimació dels resultats i la seva
publicació cada dia i a una hora
concreta. A més de la satisfacció de
participar en un esdeveniment
inèdit al nostre país, ara tenim
també la satisfacció d’haver fet una
bona aproximació als resultats i de
poder fer l’anàlisi amb la perspecti-
va del que ha canviat o no en els úl-
tims dies.

Però abans, i amb l’objectiu de
fer un estudi més complet, retroce-
direm en el temps per veure, pri-
mer, l’evolució de les enquestes du-
rant els quatre anys de Govern so-
cialista. Les enquestes efectuades
entre l’abril del 2004 i el novembre
del 2007 indiquen que, amb excep-
ció del primer moment del Govern
socialista, les diferències entre el
PSOE i el PP no han estat mai àm-
plies i que en alguns moments de
la legislatura fins i tot han estat
mínimes. De ben segur, els esdeve-
niments de cada moment van in-
fluir en els resultats. Vegem-ne al-
guns exemples:

33 La mínima diferència entre el
PSOE i el PP es va donar en ple de-
bat sobre l’Estatut de Catalunya.
Va ser l’únic moment en què el PP
va tenir una estimació de vot supe-
rior al 40%, similar als resultats
que al final va obtenir el 9 de març
passat.
33 Després del debat estatutari, el
PP sempre ha obtingut estima-
cions superiors a les que havia tin-
gut en el període anterior. Només
a l’última enquesta de la sèrie es
redueix considerablement l’esti-
mació de vot del PP, molt possible-
ment com a resultat de la sentèn-
cia sobre els atemptats de l’11-M i
el punt final de la teoria de la cons-
piració.

Són, en definitiva, unes estima-
cions que han donat la victòria al
PSOE durant tota la legislatura
amb petits alts i baixos que moltes
vegades s’expliquen pels esdeveni-
ments (o per un esdeveniment)
concrets produïts entre la realitza-
ció d’una enquesta i la següent. La
mitjana de la diferència entre els

dos grans partits de totes les enques-
tes és de 4,4 punts, i la diferència fi-
nal entre tots dos ha estat de 3,5
punts.

Les expectatives que tenien els so-
cialistes a finals de l’any 2007 eren,
no obstant, més optimistes que al
començament de la campanya elec-
toral i van anar variant lleugera-
ment durant el desenvolupament
d’aquesta. De fet, és al PSOE a qui
més afecten, a favor i en contra, les
variacions que es van produint. Com
es pot observar al quadre adjunt,
l’estimació d’escons del PP es manté
pràcticament inamovible durant to-
ta la campanya i és similar a la que
ha acabat obtenint el partit de Rajoy
en la realitat.

En canvi, el PSOE i la majoria de
la resta de partits són els que han ex-
perimentat canvis durant la cam-
panya. Al final, totes les tendències
que es van observar en les enquestes
de l’última setmana s’han confirmat
en la realitat.

33 El PSOE va experimentar un re-
trocés momentani després del segon
debat, que va recuperar en els dos
últims dies de campanya.
33 CiU, que totes les enquestes si-
tuaven amb uns resultats similars
als que va obtenir l’any 2004 amb
tendència a la baixa, va arribar al fi-

nal amb uns resultats similars
amb tendència a l’alça. Com s’ha
vist aquesta setmana amb el re-
compte, els seus resultats han com-
portat, com a l’enquesta, un nom-
bre d’escons que oscil.lava entre 10
i 11.
33 ERC va anar accentuant la seva
davallada, prèviament anunciada
per la majoria de sondejos, a mesu-
r a q u e l a c a m p a n y a a n a v a
avançant.
33 En el cas d’IU i ICV, tot i que no
es preveia l’abast del resultat final,
es constatava una lleugera tendèn-
cia a la baixa de l’inici al final de la
campanya.
33 El PNB va anar confirmant la
pèrdua d’un escó a mesura que ens
aproximàvem a la cita electoral.
33 I molt interessant també és
l’evolució experimentada en
l’apartat altres, que, encara que és
difícil comentar-la donada la quan-
titat de partits que inclou, es va
anar reduint a mesura que passa-
ven els dies, fins a arribar a predir-
se amb notable precisió els escons
que sumarien.

Tota aquesta informació ha es-
tat per primera vegada a l’abast
dels ciutadans fins a l’últim dia de
campanya. Els lectors podien ob-
servar les variacions i la seva in-
cidència en la composició del Con-
grés dels Diputats i el Govern d’Es-
panya.

Davant d’aquests resultats,
aquesta evolució i els esdeveni-
ments que els envolten, cadascú
pot fer les seves interpretacions de
com els fets han influït en la cam-
panya i els motius que expliquen
les variacions entre el principi i el
final. Una dada clau, la participa-
ció, augmentava a mesura que ens
acostàvem a les eleccions. Al co-
mençament de la campanya s’esti-
mava per sota del 70% i només tres
dies abans de les eleccions es va co-

mençar a situar per sobre d’aquest
percentatge. Una altra dada clau és
el vot útil, l’expressió de les grans
diferències que assenyalaven des
de feia temps totes les enquestes
entre els que preferien un presi-
dent que es digués Zapatero o un
altre de cognom Rajoy.

En definitiva, l’observació gene-
ral de totes les enquestes (les fetes
fora del context electoral i les efec-
tuades durant la campanya) contri-
bueix a donar una visió prou inte-
ressant de la incidència que deter-
minades qüestions tenen sobre
l’opinió dels ciutadans. Són una al-
tra expressió de la història política
dels últims quatre anys i donen fe
del valor de l’estudi i l’anàlisi de
l’opinió pública per ajudar a la se-
va explicació i comprensió.
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Entrevistes diàries per captar l’evolució
de la campanya en la recta final

Metodològicament, durant l’última
setmana de la campanya electoral
la mostra que es va dissenyar
s’anava acumulant diàriament i es
reemplaçava a mesura que s’apro-
ximava la cita electoral. El nombre
d’enquestes amb què es treballava
va anar variant dia a dia de la forma
que es detalla al quadre que figura
sobre aquestes línies.

Les mostres estaven dissenya-
des per ser una representació del

conjunt d’Espanya amb l’error as-
sociat corresponent (i que diària-
ment es detallava en la fitxa tècni-
ca). Les entrevistes van ser telefòni-
ques. Cada dia s’utilitzava un ma-
teix qüestionari, on es preguntava
per la intenció de participar en les
eleccions, la intenció de vot, la sim-
patia i el record de vot, a més de les
dades habituals de classificació:
sexe, edat, estudis, ocupació i ideo-
logia.
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